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అర్. 
i ఐనమస్థం తమః కృత్స్నం జాయేత భువనత్రయమ్, 

యది ఆ చ్ఞాహషయం జ్యోతి రాసంసారం న 'కేవ్యతే. 

అజ్ఞానగాఢాంధ తమఃవటలంబు. బటావంచలునేసీ ముల్లోకం 

విశుద్ధదివ్యజ్ఞాన లేజుపుంజంబు వెలయించి సకలపచార్థస్వరూపంబు 

౭వీం$: ప బగుసాథనంబు ళబ్దజ్యోతి. 

ఇ్రయ్యడి నిత్య 3 మై దోవరహిత మై పరమానందరనై చ్రైకాస 

పర బృవ్రోత్మ కం బనందగి యున్నది. త 

బుగాదిచతు ర్వేదంబులును, శియాదిషడంగంబులును, మని 

_ కూదశస్మృృతులును, షన es విస్వ్వాద్య 

iw be వాయవా్యాదక్జిష్టాడ దశోవప్రురాణములును, ఖా 

_ శషష్టర్శనంబులును, భా రతాదీతివనోసంబులును, దక్కుంగలసకలళా 

“బులు నీశ్ బ్రబృహూముది వ్యావ తారంబులు, ఈ శబ్ద బ్రృహము నుపా 

గయ్ మనసూ వూ ర్వాణార్యు లగు వ్యాసపరాశ రాదిమహర్షి స త్త త్తములు 

గృనందరనై కాశ యం బగుమోతుమార్లము నెతింగి కృతళృత్యు. 

$+ 

ఇట్ట వరమోసపకారకం బగుళ బ్దం Gs బని. 

ప. వక్కాణించుట సావాసంబు గాదు. కానిచో నివృ త్తతక్య లె. 
 కణ్యుంబుల వాకాంబుపర్థాశ్ను లగుమహర్చులుగాడ శ్రీ కామాయ య 
ప దిదివ్వ పృబంధంబుల రచించి రేయియుం Bae నాళ: బ్టసుళావ్ర . 

-.. మధ్యుంబున మునుంగుచుం బేలుచు నేల యుందురు? దిన పశ బం. 

స 'వితామృత రసానుభవంబువలనం చొము: నిత్యానందంబు. . క దు 
_“మొెకాక భావివిబుధులు పకితలును శ్రొతలును. విషయవై వై లక్షణ యు. 
న Won, కప? న్ "ందుమార్లను గ (నుంగోం నిద్ర త్ గా 

అట్టిమవోనుఖావు లగుబుషిపుంగవ్రలగ,0థ 
. "వగ ర్భములును, ప స్ జ 6 



4 క్రీ క్రి క. 

చే బ్ర తివునుజువకు: వొలువొలుత స ముగా? వానియందు! 

పృీవ్య త్రిగలుగుట దుర్తభ ము. కాఃబ జయే వ్రైచనులగుమహార్దులసం ప్ర 

చౌయము నెజింగినవారు గావున నర్వోచిను లగుకాళీదాసాడిమవో 

కవ్రలు సయితము 3 రామాయణాది క*వ్యరత్నంబుల 'వెలుంగుదన్యక వి 

mr భవం బు: గోలికోలి మ హోనందంబునొందు మయ: దనివిసనక్క యందు 

నిజ గ కా వ్యానరదంటు ననుభవింతురు గాత మని దయావరవళు లె 

సులభముగ నానుహర్షి కృతివత్న ంబుల రసానుభ వంబుం జేయందగీన 

యెరాగరత నలవజు: దీసదియు నించుమించుగ: బ్రాచి సర్షి కృతుల ననుక 

రిం సు రఘువంశ శాకుంతల శాదంబర్యాది ప్ర కర హా "లోకోవ కారక. 0 

లంగ రచించి కవికార — “బకౌంతంబున ననుభ వించి నిత్య 

॥.శ్వప్రవ్మాదయులై కీ Ee 
' సంస్కృత భా మావి విలాస మిట్లుండ సంస్కృతేజనర్థిము లగుక రాట 

గ ద్రావిణాదె జవై కృత చేకభాషలలోవల “దేశభాషలందు డెలుంగు శెన్సో 

"యేను వండిరేవచనానుసరణిగ ను త్తేమభావ నాంబడు నాంధ్రభాషయం 

పదో దుణవాడ ననేకులు వన్నయభట్ట తిక్క నాది మవోక విసార్యభౌములు 

య శాన వష్థిరత్న ంబుల లోకంబున వెలయించి యభి రూపళిఖామణులవ్యాద 

|” యంబులవలరించి కీ కిశేషు'లై నెలకొనియున్నారు. కాంబట్టి యిట్టియాం 

|: థ్ భామోాకవ్రుల ది ws తః ల గోలి యానరచానుభవము 

సేయుట యవళ్ళక ర్రవష్టిమయినందునం బక క మాహరవిలాసప్రబంధ 
నిరత Hed Ses కామృతే మించుక చవి చూతము, 

/ అనవదష్టహృదస్థ శావ్యక ల్పనా na ఖు డగుముహాకవిసార్వ ముండు. వె 

ఈమవోకవి జన్మస్థానమునుగుజించి. 



క్రీ శ్రి క. ర్ 

ప్రాయ మింశకు మిగుల? ఎవ్రాలకుండ: 

గాళి కాఖండ మనుమహ్మోగృంజ "మేను 

దిను.గుం జేసెదం గర్హాట దేశకటక 

వవ, వనహే? 4 ,నాథభట్టక విని” 
షా WU శ 

ఏ పద్య్భమునందు క్ ర్షాటకటక పద్మ వనెహీాళి” (కర్ణాట దేశ వట్టణము 

ఎక మలములకుసూర్యు+డు) అను విశేషణమును క శినాథు(డు "దనకుం 

ర్పుకొ నియున్నందునను. 

ఫీ మేశ్యరఖండములో., 

ప్రా జరికీంవ సంస్కృత భష యండ్ర్రు 

వలుకునుడికారమున నాం త భాషయందు 

కెవ్వకేనున్న నంద్రు నా కేమి కొజర -- 

నా కవిత్వంబు నిజము కర్ణాటభాష.” వ 

ఏ పదష్టములో “నాకి విత్వుంబు నిజము క ర్లాటభాష * యని తనకుం 

గాటఖభాషయందు: గల ప్రేమను సూచించియున్నందునను..._. 

ఆఫీమఖండములో నే 
గకనకమధరధీరు వారిధితటీ కాల్పట్టణాధీళ రుక్ 

' మయనునిం బద దపురాణసం గ్ల పన ఇ ప బంధాధిఫుక్ 

జన నమజ్ఞాండ 4రనార షభ ము: గవితావి విద్భాధరుం గొల్లు నా 

యను:గుందాత6 బదాత స్తీ (+ మలనాభామారృచఛచూడామణిన్ .” 

సపద్యమునందు Xt: శ్రనాథునివీ తామవాండును బద్దపురాణ గ్రంథ 

గైణాలంకర్మి ణుండును ను కవి తావిద్యాధురంధ రండును నగుకములనాః భా 
. “త్య గ్రామణి వశ్చిమసము దృతీరమునం గర్లాట దేశములో? జేరిన కా 
_ట్లమునకుం బ్రభువుగా నున్నట్లు చెప్పియున్న ందోనను. 

శ్రీనాథుని వీథినాటకములో..___ గన స 

అకక్ళొయుంచితిః సోక సుట్టితి మవోకూర్చాసముం దొ, దొడ్డితిక న. 

. వెల్లుల్లి౯ దిలవష్టముక్ వీనికత౯ా విశ్వ స్త వ వడ్డింపంగా.. వ 
. .జల్లాయంబలి శ్రావిశికా రుచులు హల. బోనాడితిక్. =. 

దల్టీ! కన్నడరాజ్యలత్తీ! దయ లేదా నేను శ్రీశాథుండన్.”. య. 
ఏ పద్యమునః స డల్లీ! x: యని కల్లా వేళ? మున i ; 

Me 

= క క 



6 పీఠిక 

ఈతని కవిత్వమునం బ్రాయికముగాం గన్నడపదములు గన 

శ్రీనాథుని జన్ల స్థానము కర్లాట దేశమనుట సమంజస మనియు 

నీతండు కర్ణాట దేశమున జని ంచినను శె శవముననే యీాతేని 4 తలిదండ్రు 
లుద్య|్యోగవక ముననో పుకు నేకారణముననో కొండ వీట్ినసీముకు వచ్చీ 

యుందురనియు నింటిలో. దలిదండులతో మి శ క ర్షాటము మాట్లాడు 

చున్న ను బొల మునుండ తెలుగు జేకములో లే సలుల హారీవోం. గలనీ 

మెలసీ యున్నందున దెలుంగువానివ లెం దోంచుచున్నా. డనియు? 
బల్నాటీవీకచరిత్ర త వీత కా కారులవాదము. 

mee ఈవ్లాధమునక్ష బరి బి తఫ్వోనననుసరించి sa యు లచరిత ల్ మూ: 

జప్భాగములో __ోక క్లాటకటకపద్మవన మౌళీ" అను cs కర్ణా 

ట చేళాథీశునిబేవ రాయల) నిండో అగంటునః బాండిత్య శౌండీర్య్ణంబున 

నుద్దండుం డగు డిండిమభ ట్టారకు నోడించి పృభుషండితసమానపూర్వకం 

బుగం గవిసార్వభౌమబిరువమున నల కాకోటరూ కాక యక్క_విసూరుష్దిః 

wah కర్ణాట రాజధాని (యందలి విబుధ రాజి యనుకమలవనమునకు 

నూర్వ్యుడై యుండెన ను సభిప్రా యమున దనకుం గార్చుకొ "నియెః గాని 

న వా గాదనియు, . . 

కోన్చార్ట విత్వంబు నిజము కర్షాటభాషో అనుపద్వము రా జమెహీం 

. ద్రవ కాధీశుముం, తి చెండపూడియన్న యామాత్యునకుం గృతి యిచ్చిన 

ఏముఖండ ములో నిదిగాన కోమటి వేముభూ పాలుమురణానంత రము కొండ 

మ 'రాద్ట్టైను కర్షాటాధీనము గాయగా. శ్రీ శృనాథుం డన్నా మాతు బాం. 

.భవ్యమును బట్టే “రాజమెహేంద్రవరమున ద శేకెంచి తద్రాజాస్థానకవీళ్వ 
rr దుగ సున్న కౌలనుగుటచేం గోకతియ రాజన్న మంతరించేనపిదద నాంధ్ర | 

'జేశమున దతహీణథొగము' (పొకనాటినీమవజుకుం గలదేశము) కర్ణాట 

"జర మసం బరంగు చున్నందున నచ్చటివాండగు శ్రీనాథుని గుతేంచి వి 
స్వే ర్త నా. లు. వ సంస్కృతే 

స ము [ని Mop లు. సండ్ర 
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hate ge 

(త్ర త్య! క కన్న డ రాజ్నులట్తీ!” యనుక ర్థాటదేశ మాతృసంబోధ 

నము తేన కాశ్ళయులగు కొండవీణరెడ్లు, రాజము" సూంద దృవరపు రెడ్లు, 

క్యములో. గ ర రాజ్యమును శి నష్ట డాశాలక్షీతిని బ్వ వారు తన్నా 

“ఇంక కుందలో, “శ! దయలేదా? నేను డిండిమ్భట్టారకు నోడించిన 

శ్రీనాథుడి” సని శన్నె అుకషణనుకొని యుండగ చ్చుననియు, 

మె లారి రెడ్డ మున సారు స్వర్షస్థుల యనవిదవ వార్థ 

(1 కాల్చట్టకాధీశ్వరు౯” అనుచో నా కాల్పట్లణముకి ర్షాటరాజ్య 

ములోని చెనట్లు నిదర్శనములు లేనందున నాయు “8 విశ్వాసపాత్రము 

గాదనియు నిట్లు వై కారణముల ఖండించి శ్రీనాథుండు పాకసడు 

జన వృస్థానము గాం గలయాంధు డని చెప దృయడియున్న ది 

ఈయుభయవావ హేతువ్రలందును బలవ త్తరమగువినిగమునమ్లు 

గనంబడక పోయినను మజీకొన్న్ని కారణముబవలనను జనక్రుతివలనను 

నాం ద్ర చరిత్ర, కారుల యభీప్రాయమె సమంజస మని తోంచుచున్న ది. 

| ఇద్దాని కుషబలముగా శీ శ్రైనాథుని బంధువు లందటు నాంధ్రదే 

శములోని wae సం కాని కర్హాటకుం దొకయం 

డైన నున్నట్లు. తెలియంబడదు. 

నాచికేతోపాఖార్థీనమును రచించి యుదయగిరిదు ర్రాధిళుం 

డగు చిట్టి టు గృతియిచ్చిన దగ్గుపల్లి దుగ్రయామా 

త్యుండు శ్రీ శ్రీనాథునిభార్యకుం మ. శ్రీనాథునకు శిష్యుడు. ఈ 

గ్రంథమును ఓరియంటల్ లై బ్రరిలో నే నే. జదివియున్నాండను. ప్రౌఢ 

మ రసవంతముగా చే యున్నది. 

రాజమేంద్రవ రాధిపతి యగువీరభ ద్ర భూపాలునిమంత్రి, 

బెండ పూడి యన్నా మొత్యు(డు. 

| “బ్పిన్సికీంచినాండప్పు వేమభూ పాలును కఖిలపురా వి ద్యాగ మములు 

న. టెంటివాండపు జాంధపుండపు 

కమల నాభఘనిమునుమండవమలమతివి 
కాకుం గృవనేయ మొకవ్ర బంధంబు నీవు 
లితగుకాధన్భ a నాథకవివరేణ్య.” 



వ క్రీ శ్రి క. 

అని పలికె నని ఫీమఖండమున శ్రీనాథుడె వచించియున్నా(డు, ఇందు 

“క ములనాభు పనిమనుకుడి” వనియు: జేర నినందువ శ్రీనాథు(ే 

శాక యిశనికాత యగుకమలనాభుండు గూడ నన్నయమంత్రికిం జుట్ట. 

మని తేటవడుచున్నది. 

మజియు నాంధ్రభాగవతము రచించి శ్ర్రీరామున కర్పణము _. 

జేసిన భాగవతో త్తముండగు బమెర పోతరాజునకును శ్రీనాథునకును _ 

సంబంధించిన ఇిష్టపరంపరాగతము లగుగాథ లను బట్ట 6 గొన్ని ' 

గ నరారసర్యే ములుగ నున్నను చేంకటగిరివంశొవళీవలనే సర్వజ్ఞ న 

ps to నీకవులు సమ కాలికులుగ నున్నట్లు క 1 

యంచున్నందునః గింవదంతి కనుకూలముగ నుభయులు బావని: , 

లు నై హు వచ్చును గదా! 

Crate గవిత్వములో. గన్న డవదములు ప్రాయికములు గా 

గనంబడుచుస్న వనుటకు: దిక్కున స సోమన మున్నగు వారి కవిత్వమున. 

1. నాకం గలవు. కావున వారిం గక్తాటులని యనందగదు గచా ! ఒకవేళ... 

శ్రీనాథుడు కర్షాటదేశీయుండై 'యా చేశభాషయందు: బే9మగలిగిన . 

. వాడ న చెన్ని యో కర్ణాట గః గృంథ ముల రంచీప కుండున్లా.! వదీ యొక. 

. పద్యుమయినం జానరా టే? 

hy వంతియ కాక మూతనిఇత కములనాభండు పద దృపురాణను 

 చెనిగించె ననుటవలన నీతేనివంశే మాం శ్రవంశమనియు నితనిచేశ 

శాన లాంధ్ర, జిశభాషలనియును దృఢవడుచున్నవి. తద్ జ్ఞులు వ్ర, న. 

ణము శీ శ్రీనాథ: రు కర్తాటులలో నెన్వం 
డై. నను గవిశామాధురికి 

నాథుడు పాకనాటి నియోగిబ్రాహ్హణుయ,. భారద్వాజస 

అప ' స్తంబసూత్త్తుంిం,. కమలనాఘనిపొత్తుండు, మారనకు 

1 (డు. ఈ విషయము ష్ వలా  వఠికలోని గక ప 
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రణీయాంకము లబేకణు దున్నను వి స్పరఫితిచే సం గృహా 

టు వివరిం చెద. 

శ్రీనాథుండు శ్రీశ్! 1897 సం. మొ ,122 సం,వణికు రజను 
పా, జిపూ కాలమునను, 933 పం మొ. 180౪ సం. వణకు 

రాజ మొనర్చిన కుమారిగిరి వసంతభూ షాలు కాలమునను, 13/౪ సం. 

మొ 1401 సం వణకు ష ఏ రా టసీంవోసనాధిష్టితు (డైన హరిహర 

కాయల కాలమునన్కు 1422 పం. మొ. 14365 సం. వణికు కల్బరి౫ 

రాజ్యమును బాలించిన యహవ్వుదుషమా కాలమునన్సు అల్లాడభూవతి 

క్ట త్తులును, 14-6 సం. మొ. 1450 పం. వజుకు రాజును. బాలించిన 

. వేమారెడ్డి ఎ వీరభదా దారెక్డ కాలమున నున్న ట్లీకవిగ ంథములవలన( 

' చెలియుచున్న ద వ ఈవ్ . ద్వా రెడ్డియు చేళూశ్వాయ మరణించిన వీద 
Es గొంత కాలమునకు. గా తీరములోని బొ "ద్దు చ్లై యనునొక గ్రామ 

మును గుత్త చేసి నదీప్పవావామునః బై బై రునొట్టుకొని పోంగా రాజునకు 

గు త్రధనముః జెల్లింబ లేక వారిచే: బలుబా నం నొంది యవసానకాల 
“మున మిక్కిలి వీదతన మనుభవించెనని మెకన్టీదొర యుదాహరించిన 
ని డు లగు సీకెండు పదర్దిములవలనం 

| ws 

ఏసీ “కవిరాజుకంళంు: శొంగిలించెను గదా పురపీథీ ఇెదుకెండం పాగడదండ 
సార్వ భౌమునిభుజా సంభ మెశ్కెను గది నగరివాకిటముండదు నల్ల గుండు 

ఆంధ్ర జ నెనభక ర రయం ఫ్రీ యుగ్మ మ్లునః దగిలి యయుండెళు గదా నినళయమునము 

పీరఖస్రా కడ్డి: ప్వాంన స త. నియ్యమ: చెను గదా వెదురుగొడి 

నే. కృష్ణ దంచు కొనివేయ నింకఫలము, బిల దీలాత్సులు దినివోయొ పెలలు పెసలు 

| బొడువలెను నొజేలి మోసపోప్కి ఇెట్లు వెలింకు టంకంను లేమునూర్లు. 
mn Co Gs చం భి pn 

లూ కాళికావిక్వేకుం గలినై వీరా కెడ్డి రత్నాంబరం.ు లేరాయ: డిచ్చుం 

ఎవైలాసగిరిం బండె మెలారువిభుః డేగ దినవెచ్చ మేరాజు తీర్చణలంవు 
య we 'జెమంగురాయరావాత్తుండు క స్తురి శేరాజాం బబ నులింకు we న 

విస్సనమం త్రి నుణళెహీము Ma మెవ్వనివం కిం గంతు. 

కివిజకవింరుగుండియ ల్ ఢి నరుగు Se సి a 
స్ నం. 0 శ మున డా... Be es 
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సీ నాథుడు ప. నవం. సు పుపాిక వి. స | f త 4 
Hah | 

| 
కన క్ల ఎలా = నో స మవాజ్లా వంగో కచళము. వర కృనాసందర్భ | 

hl లో 

ముల పర్గగంంరము. అగు సృుదుకదములు బొందువజఆచి వి రసమును విడ : 

నటన స గ యవనుల్లున వల్చక"*ల మోతని కలవదినట్లు ల 

వజీయొక్క.కవి కలవరు లేను, * శాశీఖండ మయఃపింటిం నైషభం ఎన్న | 
జీ దౌషధమ్ ఆని కొనిచూసం.బడు నీ రెండు” నిథముల భాపాంతరీః అ 

తా వనరు డీ మవనైళ జని లెల్లముగాః గలదు... 

శాత్నిక వితము మొ ్తమువిరాంన సంష్కృృతవదభూయస్థమై. మ. 
Hh 

ఫార్ వె యుండును. క నాంధ్ర, ఛెహాసాహ్ితిం బడ యంగోరు. 

గా a 
గన షు 

(న శ్రీనాథుని ఫంత్రముల:. జక్కుగం. జదివిన దుజ్యొక 

సృంథ్రముం జదువవలసీన బసీయుండ కవనియే నానమ్హకము. 
శ: Fa నల్ se ee N 

నో 
ల బా కేసు 

వత కు చుహోకి నియె యుండియు: బారలౌకికచింతమె భగవం' 

తున ఫెళ కగు వ సీక కారు నర్ధలోభమున మను. 

జాల కీచు క నెంతయు విచిత్రముగ నున్న దో 

ఈయన పండికా రాధ్యచరిత్స, మరు త్ల రాడ్బరిత్ర, శాలివాహన. 
ధి 1 న సు మ. రో ఖండము, we హరవిలా. 



సీ కీ కి, 

యని సంకీయము, ఉండిన నుండు గాః. వీధివాటకిము: 

లోనిచే. 

ఈగ ంథములలో. బండి కాధషచరి స యుయు వవూ ెడ్లి ల్సి స్ 
క మో 

నాయకు, ను మాంమెడి వగ గయ య్కును, నై నె న పధ మం Ses నిష 

ఆను ౩ చషమువలనస్సు కం గారనై మధములోని-_.__ 
య 

, శ Bod ay శా సోః ah wr # Ga due wes, క. ws 

క. న ముమురెంద జేరి పిల డయ్యకు వాయ సను ఖైద్షినముం 5 
షై శే 1 ట్ ర Wr 

fe. wear క We re శల బుస గ న di పట ల న 

వస డి రాచ చై స్త ఇం కాదిరూరా భన భూ రాల, 
/| a pr) 

అను పదస్టమువలనను జన్న నాంజనుండి మహాకషయొ 18 సం వయ 

స్సున వురు తే కాట్చరితే జేయు, 2) సం. న శాలివాపాను పశెతియు, 

Slr ల. వర త యు ౪0.౨. సం అ శ్యంగారనై హధ్ 

మును 40 స. న ఫేమెఖందేనును, 44 సం న కాళీ! కొఖండమును 

రచించి-యుండునని తోః చుచున్న 2 

ముం. మై మగ, ంశములలో. సు! 

ప్రస్ మునకు టిద రచించ చె సనవలనీ 

యున్నది. అన్ని గృంథ యుల సాభావికి మగుకవితానై లియు నీవి 

యము క బలవ వ. . a J 2 1370: సం. మొ శేపవ కసం. 

గటా! 
అకు: గొండవీటిసీనం భాలించిస వే హై చ కాలములో P= 

ఇమా రకల త్రం డనపోత రెడ్డి సనాధి' తె యుస్ధములో 

వ ౫ నాభ్రనియనంతరముననే రా sped Woe “కామ?కి. ah జపా 

క జ అంబడినది. తా NR మంటి బు "వ | 

అని షే గొను ఓ చే: గృతెనందునాః ఒకక 65 సం. వయః గహ న్ 



12 పీఠ క. 

వాలస్టసఖుండ్ ను శ్రీనాథు:డును రీ సం వయసువా౭డై 

జై వెళ్ళుండు (జరిస్మ్ట్ట తెండి దేవయనెడట్టి. తల్లి మా 

ట్ర తరుమలనాథ నె్టైయు: నములు. భార్య అన్నవు, 

ననా: తు, నిన మల్లన అము ఇతనికి. డ్రిఫుకారి 

యను స somos గలదు. ఈతనివంశ చరి త్ర తృచుంతయు హార 
భం డేటజ డుచున్న పి, mn 

వ eres gs hues నిరియాళచరిత్ర మును, 

తీ 4 ౫. సొరీక లార్ట్రణమును శ్-వ ఆ, రగతీవర మేళ (రులెదారు కా 
నివారంబును, గవ ఆ. పం ర సం 7-వ ఆ. కరా తార్టు 
న్ మ టా. రువ యా శ్యాసముతుది 6 గొన్ని పద్యము 
ల్ఫులములుగ నుండుట చే విడువంబడినవి. పూర్వక విసంప్ర దాయాను 
ల నితర గ్రంథముల నుభయభాపాకవి స్తుతి చేయంబడియున్నను 
నిందు కవిసుతి కాని కుకవినింద గాని చేయంబడమికి కారణము జెలి 
యదు. ఇయ్యడి నై షథాదులవలె సంస్కృత పృ్కచురము గాక సమ 
సంస్కృ కాం ఢ పదవిలనితమె రస వ సు యలరారుచున్న డి. 

నిహధ కాళీ ఖంచములవతలి : సంవూక్షసం స్కృత గ గ ంథభాషాంతరీకర 
ణము గాడదుకాని యింవలిగారీకల్యాణము కాభీదాసకుమారసంభవ 
మున కొం శ్రి కరణముగానే యున్న ది స్థాలిప్రులాకన్యాయంబుగ నుదౌా 
హరిం చెద. 

య rie మేకబర్నీ చ జక కేద్వః ఇ “లాం తేజం మనశ్చారుశయా చ,నిహ్రైమ్, 

Ea 

ఫా కుంటి మిచ్యవీ ముక్త క్తలజాఏ కం కేస్టయం గ్రా గాహావిష కృటాహుం.కుమూ. నర ర్ర-తి-కో.?, 

సే పాట రే. షకళ్ల శ్ర ఎడ్రకక్ళయె మేల తాంగ్ సీకుః జేసాడుధర, 9బు నిలువరించె 

బది వినిర్తు క్తలజ్ఞమై యమరరాజుం జేయు గాక స్వయం గ హో శ్రేషణంబ. అలర్ట్. స్య్యైరెలం yy 0m 
వార. ఆ.రి. వ-కీర్, 

దస కామిక్ నురశాదరాభా త్చాదానకక కొచనయా ఒవధూకకి, 

క కరిస్యామ దృ భాను తొద ప్రవాళశశయ్య్యాశరణం శరీరం,కు సర్జంతి, క i 
| అః g జ “త” శాంతికై పు. నిన్ను నేపుపు:బోండి క 
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శ 
వో పితా కణం పడను తాడితాఫరా! చయోధరొ" se తచాార్టి తా, 
భు భు on. 

వలీము కసా? వరితాః చ పీడిశే చిచేణ వారం ఇ Dos వలీషు కస్మాః స్థలితా వ్ర పేదినే జ్ర సం కున మోవ 

కుమా. ర్స్ సర sD ల్స్ 

య పర్రా BORN: ee జీతాఫర౨: జం Rh ము బయో ఫ BE: 

పప క యూరి సంబులంను ఓ సళివల యదు బిసి లును నాధీగహ పరప హం ఎల 
te ఘే కై బకత 

నఖజల ఫర జంబిందుధా కలు దోమ, పా అం. వంకేడ్షీ 

శో, దిపం యది పారయే వృథా శ్రమ! [ఈక ప్ర జేశా సవ చేవభు+వుయ), 
లా Ue WW 8 
ఆగేవయం ఈర మల) ॥ ber వ రజ మస్వివ్యభశ మ ee హీ చజ్, ఫ్ ఎడ లి 

ty oy 

వు జేసలోకనివనా'నంబున క "నవడె చేని నది వృఖాశ్ర్యనుంటి. సీ పుట్టినిల్లు జీజభూమి 

యకది ! ననివదరునిం గ్యాముం ప సమాఫి వహించిత్ మెరి నదియు నికు దగదు, ర 

వీ జ 

ఇట్లే దారు కావనవిపోరము వోలాహలభత్షణము, కి రా తార్టు 

నీయము ప్రాయికిముగా భారవికృతినుండియు దక్కిసకథలు వు రాణ 
రపు గ్ర హాంవంబడీనవి. ఆచ్చటచ్చట నౌచితికిం దగినట్లు చంక 

దుడ్డును కరణాక్థ్, (ఆ-6. వ11) మున్నగులోకో కుల నిమిచ్చి యు 
న్నాడు. అ ఊఈెక్కె_ వడి, గగ్షోడువడు, చాయనోసులు, కుండ వర్ల 

ములు, తోరహ త్రిమ్ము గజ్బులాఃడు మున్నగు క్రొ కొ త్త పదముల. బెక్కీం 

టిం బ్ర యోగించి మున్నా యే 'వాగివాదము. (ఆ ఉవ ౧0) అంత 

రర్వాణీసంస్తూయమాను  (వీఠికు ఏ. కేశ *'యనుస్రానూదిక ప యోగ 
ములు గనంబడుచున్న ని. 6వ యాశ్వాసము ల్మ్గ్ పద్యము లే కార్థబోధ 

కములై పువరుక్షములుగ సున్నవి. 

ల్త చ్లీనోషము లున్న ను సల్పజ్ఞా లగు లేఖకులవియొ యుండును 

గాని సకలకౌ స్త్ర పారంగతుండును మహాక విసార్షభౌము( డగు శ్రీ నాథ 
నివై వై యుండన్ర. బట్టి జగత్స/నిద్ధంబగు ప్రాభండితకవికవిక'నుక్లిం 

గుణించి. కాఖాచం క మణ మవవపరంబ కాం దలంచి ౧ అ | త” 

విరమిం చుచుజ్నా (డను. య. 
శ్రీమాక్, ఉత్పల. వేంక టనరసీంచళ? వ జక. 



య. 

వ | 
on న్ స్మ 
జ ఊఊ De 

ము మాళొకరెకూధ హారి చెయశనము కహా కీ ఘా ఫర 
జో స ఆంఖే 

ఊ, మానిజిమోగ కింద సమత నయా యక పార్యతీ 
స! న ఎ 

జీనిజచం.. అం జగమున సనక సురిము 

స్టేవన కారణ" బబు సీని ఫ్ కంచిపుకీశ పరు; మూ 
HR el ee ih “ (| 

వయ నటనం? ఎన్ క్యు: ? a రు) “యం 7 స్రవని , 

ల సీజీబతులుముపె నేంటుకాలనుదాంం గనుగందకుడాం జంగ లువదండ... 

. మీజేవి సీపింగు కేకాము జాము ae N+ నిరీశ రుదిడు సంకరులువో ల 

గ న గ ఛా తొకిదర మోము: బడగ లందు 

hs sme శ షు ye ) 2am, ఖై we Bh pe గ wee నొగ్పి ను లేద శాథాదులు యోగసంసిద్ధికి నొడయు శై ర 

శే యమన జీని కామాక్షీ యజఖాలపంద్య, చేద తాదిముశ క్రి సందీ ప్పమూ ర్షి 

యదచికేవయత్రి కాం కర్ణి సొనంగు, en వై భవప్రాధవములు. 



ఫశ. 

. 

న త్తు నావ స్తం షెహాశ్రు భారద్వాజ గోత్రు సజ్జన మతు? గులకుని 1 

వీ తి క, 

oy 

bn గ ట్ ఇట్ కస్త bs weal? ॥ కట న Ws | స Pr ae dep $e గే 
say ey న్. gn A ఖ్ ఫో హ్ ని శ ముదం ఎ లీ “స జ og 7 7 స్ నతి న I 

న. 

ఫి 

కగు కాజనుదోజ్ధ CONC A నో శాం గ గావించు. స, 
గ 
2) 

తం ; అలో టు జ జరి నక చుం ద్రాం” స య... ండపీక్ర కళ్లు మ. స చలు సన్ని 

సాం య ౯. సూ 
క్ష్ ల సజల. nya Te De మూ కా సబా క్ర Shr ts 

నా శ టట ర జల ౪ pm భం 1. ఇష te ఈ ల్లో yay, 
a వా YY ప్రాంక్ వగ బిల న్ ఖం ry ముం 

. క్ కష aoa TTY 
re wes get Te, re భీ Monae a thes 

నో ళే న్ 

రకర వ నతన శర్యూం చోర , ఫవలి క ₹శచరపని తొ ము శ ముల 
య. ళా 

apm ఆ ఇక్ కం జర fh ae a గ. wm elm నా alm చు ల wor», ఎగ గం ఖ్ హాం ఏపీకి రము మము నేరం వభ మమునంం హాని సాసుంచు. గాక బాహా shi f . Fe ఆన me © 
(న సై భు అ ప ల టే 

నం నవ్యా చు ల పుధాంక? జేవనచ్న ! వవ వదైారా రాంవకుంవును. బరమసాధకళుందు 
(ea శ లీ dat 

ను గమలచవోచునంఖి వని మలవం శెవ తౌర్చుం ఇంకు ees 

ss x టు క చ్రాయంిండును నీ రివని తొ వల ల్ల భుందును బ తొడిన నో 
# సే అటో హీ % Fo TU స్ నా 

భు టం ద్రాం స వ వర మేశ్వరు స చై ప. స్తన కష్ట కదలు. ట్ ంగేళ్ళరఘాను 

రాశేర్య్యాదు సంకు దానధర, కురౌాయణంం 4 సు 2 A ముడినకుడనా రాయణణం స Rom 

క్షీ త్రీ నన నాభాయ. యూన ఏ సంతం సా వప అంతు వును నభ్ధయద్రాపకో శతం సు గిష్కీ.౧ 

Wd 

a కులశీలు వును వాంన్యరా నానన కీ డాపితోలున వ నపిజినస్తోత్ర, 

పాత్రు? సుకు సౌండిన్ననో ల చనిత్రుందంను. జరు వషింద్యా ప్రన్మ భూమియు క్ వే 
(a 

"దల కీ జా. నోముంమును న 'శిక్సృన నిషాల భూసుజుం మును జక క్ల జేతా! "ప పటా భే 

భ్యాన ననరస్వామియోో యనః బవ నర లల. మకుటనుండబా 
Me 

యమాన: బగు స రాజధాని". నీ రిల తాధిష్టి తాష్టాదశ స్వే సాం. 

కరాళ, నగు ఫొమురగిరిపభండ Lier ందోలి కాఛ తృ చామరతురం గాది 
రాజ్యచి హ్నా ములు వడసీ యన్లుకో జనక ) శ్రి తినంవత్సరో జ వంయుననుం విన 

కస్తూరీకుంకుముఘునసార న భం Se Sess కాలాగురు ౫ ంధసార భృతి వుగంభ 

ద్ దృవ్యంబు లండవగూర్చింంి జీవి సింహళ శేవాయి వుఎరుముంళ a బ్ తృళ్ళతి 

నానాద్వీవనగ రాక న సంటులనణు భనవకనకవ వస్తువ వావాసన్స కమాణేక్య గాణిక్కంబులు క్. శ్వీంచి 

యయుః గవిజిగమిక వాడి వా శక వి తాళి ఇదు లొపనరి జనంబులకు నర ంబుఅం గువ్చిం 

.. చియు థీరుండును. శుదారుండును గంభీరుందు ను సదాఖారుండును నన విఖ్యాతి 
.. గాంచిన చసన దేవరా లత ఘా డోక్కనాం. జాస్థానమంబపంబున నః స 

కమలనాఘరిపొడ్రు! XK పితామహా రాజ్య భద్రాసనారూఢంం బరవ 



జ ఫస్టరు. వేవశాఖాంవిపిష్టాతు వం, ఫొహానెమ ఫాబభ పని 
|. be) Ee iad 

శ భే సే, పనయభామోక వి సన అ మయోగకుకలు, వొలనఖు శారవించి తాక్సక్న మొప్ప 
సో 

నం యషరాకా, హీతమతో క్తులు వెయ: నిట్లు లలయె. నీ 
క్ల కండని ! వశుద్దన' గత్తె పటు. జురాములం పెన్కు వెశ్వోనము హ్ 

/ hy Caan wi) , poe న 
మండే బహాంవక్చక3 ఒలు, సొంట యక ధనము నుకవిళకటి కులింబన్, న్ 

క! న న. w “ శ , స కటింజె నొక తాగ కంచి హర ర్రవంబులు హరిణా వాక కేకామ్రవడి 
షే 

శ. వ ముసి చె కమి డర దృరాగముః జా మి వెన శ్రా క్ట en 

సపొళ తాత గట్టించె యావేళ్య దీ కకకటాకాంభోధి గిరువళూారం 

౪1 భట 1 

ఇాజేరి: టేండెం గార్చ్పాన కానుల నులి ఇన: మెచ్చ కొకు కొక టు గ్ సశ 

న్స చని వయం క ఖా. న లా 
సజల 

in శ కుమీబనాన్రే ౧ న్ ములవాొా adie న్ ద్ద స Was భరులు మాతాత లుభయగో వ రు 10 

ముఖ పార్టి wn 
నాయవీదం ఖ్రొక్షఃసం en wae కమమా పాశ [కాజ వార్స్ క్రివగము. 11 

6 

వ్ర, ఆగకుజ్ఞానవిఢివి క త్వార్థఖనిని, బహుపురా: ణజ్ఞాండవు Wah ms 

చాలనఖు డవు తైన్వుబంస మొకటి, యబధగింప్రుము నాెపేక నంకితము™,. 12 

వే. అనిన 'జేనును Bre గ్రముననిజాంక క రం మం ఖాయకనకుమారాచల తి త్రోపురాం 

కకుం డవచిజేవయ . చేసు ప్రతాని కృతిస్వామి?ా హరవిలాసం బళు ప ప్రజంధంబు నెబ్బం 

దొడంగె యమ్తునో ప్రదం మధ లెంక యహ బడక దీయబంశర బఖివర్ణి ంచెద. 

సీ, ముమ్మ్యేడువాసరం ఎ లకాల లవర్ష మి జడివట్టి కు1"యః బర్జశ్యుం బనిచి 
శివుడు తా నొకవృద్ధశివరెరాగి యె గ్రుడ్డి యవ్వన కనజలకాకీ తోడు 
గరుజేడ్క జను బెంచి గొదుకుమాంసముతోడి “భోజనంబునకు విభూతి యొబంగి 
పుకు బాకము: కేసీ బోనము పెట్టిన సుడువంగ నొల్లక పెడము వెట్టి 

ట్ర, పీరమాహేశ్వరా చారవీథియందు, నిజముగా నిల్పి నెవ్వాని నియనిచరుండు 
వాండు 'పొక్తుండు కాండె కైవారమునకు ,దురికదదూరుండ క్రీ శీ చిరుతొండనంటి, 14 

న మున నల్గాడనాఖుంనుం చానెయెవ్వనికిం నంద 1 యిచ్చె: 

లాం జె వేయవచ్చిన దశుజారి నిల్పె ఇెవ్వని నిజంబు 

ఉలికి పోయిన వేంకటాచలంబున శే కొనివచ్చె నెవ్వని కుధరధరుందు 

భః ఏం కెప్వ్పుని సేవకును మెచ్చి a, క్కసత్యా-రక భ్యాణ మొన క. 

a త త్రము దకంచు శుద్ధు' ,డకండువె వై రాస్యనువమ్నండతంపకునులడు స 

చ 5 శుర్రింంగ దగందె 'కాంచినగరిపటుంటి శీ శ్రీకరిచినం బి 15 



బూ తిక, 17 

వ వెన పెట్టి జగ జె పావాణి వెటివిభఘుందు bat 
| 

టం 
జే t 

భునుంకు నగరీశచం క శేఖర నవ దొబ్బ, వంద వానంది తాత్తుందు వంశకరుంసు. 17 
(శ్రీవర్వకసోపాన, స్థావకుః డగుకెక్డి చేమజ* తీపతికికా 
ద్రాపెనయన చిజేవ వయ, యూపావాణికి జనించె నభ్యదయముతోన్. 18 

జ్, విశ్వజగక్స సిద్ధుని ' బిజేక వింంజనరామణా* దామూ 

గీశ్షరపాదనేవకు నహీనద మాగుణకశా? వీరమా 

హేళ్వరచ కవ 3౯ దరుణేందుకళాధరభ కిభెవనా 
A కాటి er, 

శాశ్వత చిత్తు మాయవచిసత్ములు జేవయ చెన్న శక్యమే, ] 

డ్, ఆతడభ క్రినంవద నవార్నిశ కుక్ ఘృత ఖండశర్క._రా 

పాతముతో నవ్రావములు పాయనముక్ొ గదళీఫలంబులుకొ 

స్ఫీకము గాల నన్నములు పెట్టుకు శంకరళ క్షళోటి కా 

శ్ర 

క్ల 

క్ష 

సేతుహిమాచలం బవచి సెట్టికి ఇవ్వరు సాటి యుమహిన్. 20 

వ. ఆయవచిజేవయకు Prem ది ద్రిపుకారియు తికుమలీనా'గుండు కామి సెట్టి 
యు ననుమువ్వ్వరుకనయులు పుట్టి రం ల 

మ. ఖుసి మాజక్ నురధాణ నించుకొలువై కూర్చున్నచో నీకరా 

భ్యుసనంబు న్నుతియించురా యవచితిస్పా చంద ద్రసారంగనా 

ఫినము త్పాదిక తాళవృంశవవన పీ చపెంథగేలన ప్రక్రియా 

SIR be f 99 
చ. హరీవారకాయ ఫేరొజనహా నురధాంగజాధి పాదిభూ 

వరులు నిజవ్రభౌావ మఖివక్షన నేయః గుమారగిర్భథి 

శోషరుని పసంత వై భవము సర్వము నోక్కుండ నిర్వహించు మా 

విరుములనా) సెట్టకిని జ వాభట్టికి చెవ్ష కీకజక్, 93 

శ్వా బాముక్ వె దైశ్యవలాబ్దిసోము విలసత్ సృందర్యలీలాక భా 

కాముక్. దానక్షళాఫిరాము నుమనకశికల్తారవాటీను ధా 

 ఢాముక్ కేమలయామినీశ ధవ వలో క్రంస = వశంసారుచి 
ళు మన్యానసన శి శ వయోగివిహిత మేము. న్ను తింపం దగున్. 

ప ల్ జాబుకయ్నార పాదపంబులు జెచ్చి జలనోగ్ బంగారు మొలక జొచ్చి 

సింహళంబున. గంధనింధురంబులు జొచ్చి సురుముంబిబలు తేజివారులు కచ్చి. 

నోవసంకుద్ధనంకుమద, ద్ర దక నము జెచ్చి యావగ నాణిముత్య్యాలు జెచ్చి Ge స 
చోటంగిం సూర శాపంక ములు ఇచ్చి, Moe తి కచ్ళి సు 

* 



18 హరవిలాసము | 

"జే జగ దగోపాలరాయ వేశ్యాభుజంగ , వల్ల వాదిత్యభూదానవరకురామ | 

కామరగిరిరాజదే వేం ద్రుకార్మి హితుడు జాణ జగజెట్టి చేవయవామినెట్టి. 25 | 

శే, కము లిదజుం దనయాజ దల ధరించి, యన్ని దీవుల చెచ్చులాభార్ల కోటి 
శ ద | థి / 

యర్లులకు నిచ్చి గీరి చేవార మాడు, నవచి త్రీపురాంతకండు వంశాబ్ధివిధుండు. 
య అవీ 

మ. కరుణా వీనిక వాయిగోవరమణాసానంబులం జందనా 

గరుకర్నూరహిమాంబుకుంకుమరజకకస్తూరి కాద వ్యముల్ 

శరధిం గచ్బలిజోగులక విరివిగా సామాన్ల( చెప్పించు న 
గ్ ప్ర 

ర్పరి యౌ వైశ్యకులో త్తముం డవచితివ్చం డల్పుంజే యిమ్మహిన్ . 9: 

శే, పండువాఢేల్లి రాడాదివట్టణముల, యధివతులు మళీ దాల్బుర త్నాంకురంబు 

లవచి త్రిపురాంత కానీతయాన పా క్ర, సింవాళద్వీ పమండిత కే త్ర జములు. 28. 

దతం హాస ఆ పాఆ లా రీఆఆ్రదాగ ఉకనలా ద ఆ నాకా రప 

పూరక ెస జూ యాకు పెసల 3 

ఊం, వీన్నటనా౭డు సత్క-రుణC బిల్ల లమణ్టిమహోప ధాని సె 

ద్రన్నగురూ త్త త్రముండు తగనతరళిమీయుం చైవమార్హ సం 

వన్న తయుక్ - వివేకపరి పొటియునుం నృపనే నేనె ta చే 

యన్న కు నట్టి సెట్టి త్రిపురాంతకునిం దగుం (బస్తుతింపంగన్ . 

ఊం. ధీచతురు ల్బవోదరులు తిర లనెట్టియు జామి నెట్టియుక్ 

మాచన విశ్వనాథచినమల్ల కుమారులు వీర లాత్త్మ జుల్ 

సీ చెలువంబులగకొనిన చేడియ యన్న మ దేవి భార్యగా 

గోేచరమే నుతింప నయకోవిదునిం ద్రిపురాంతశకాధిఫుల్ : 

పనతొల్తుతాూా మై - కన బాకా 

కి 

G9 

మా 

అధ షష్ట్యంత ములు. dఈ~ 

క. ఆపుణ్యళ్లోకునకు ను, మాపతిపాదారవిందమధుకరమునకుక్ 5 

_ ద్వీపాంతరమండలి కా, భూ పాలకమాననీయపురు హెర్టునకున్ . = 81, 

క, సంధాభార్పవునకుం స్కి ష్కి_ంధాచలపతీకి దానశేళీభరథా _.. 

రంధర్యనియతమతికి యు, గంధరచాణక్యనీ తిగ తినిపుణునకున్ . 

క. మాచాంబానందనునకు వాచాగోచరవివేక వె యాత్యునకుక్ 
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వాచాలవిబుధగంగా, వీ వీగంభీరవాక్యవిన్యానునకున్. 

క. వాణిజ్యచణున కంత, ర్వా ణీసంస్తూయమానభాసురమతికిక- 

వాణీన ఖము ఖముఖరిత, వీణాని  క్వాణనిభకవిత్వఫణితికిన్ , 

కతి శ్రీసురాంతక చేవమనో, విపులగ లసావర్షి రి తాసవృద్ధికీయ చాండ్యా en, 

నో పసఖున కవచిబేవయ, 3 న విశీర్ణ ర్ల దీతానిధికిన్. a 8 



థ మా శ్వా 

ee 

వ అభ్యుదయపరంపరాఖివృద్ధి గా నాశెవ్చం బూనినవారవిలాసం బన్ముప, బంధంబు. 

నకు (బ్రథమవిలాసం ఖైనకృతినాయకుని వాణిజ్య వంళశంబునకు. గూటనాం జైన 

రతా నకల శ్రేస్టుం డగు చిటుతొండనంబిచరి త్రంబుం జెప్పెద నది యొట్టిదనిన. 1 

ఇంక ఛా ప్రారంభము, ఇకా 

కే, బదరికా శ్రభుభూమిం దాక్పర్యనిష్ణ(, దవము సేయుచునుండె శాంతత వహించి 

రో భసంవర్థమాన కపోధనుండు, ఘనుడు దూర్వానుం డను మసామునిపరుండు. జై 

వ. ఒకనాం దన్ముసీం ద్రుండు వ ధ్యాహ్నూ కాలంబునం గృతస్నానుం డై వితృతర్చ | 

బాంబు. జేన్? సంధ్యావందనం బొనర్ని వె శ్వదేవబలివారణంబులు దీర్చి బేవతార్చ 

నం బనుష్టించి వర్ష శాలవాకిట హవిశ్శేషం బె నవావిష్యనీవార పాయసాన్నం బలు 

నల్లన లేడికిలలక మే(పుచుండె నయ్యవసరంబున నంబరమార్ల ౦బున దుంబురుం 
డను ప్రమధుండు దననికంబినియుం చానును విమానం బెక్కి.. హేమకూాటంబున' 

నుండి క గోకర్ణ వాసీ యగు దృక్క-ర్ష భూషణు నేవిందం భోవువాం డయ్యా శ్ర, మం. 

బునడుభక్కా నుండి యమ్మునీం ద్రుండు హరిణవత్సంబులకుం జేయు వాక్సల్యం బు 

నకు నద్భుతంపడి యంగుళిన్య్చోటనంబు సు నచ్చిట్రమిడికి నాలేడిపిల్హలు బిట్టు ' 

బెదరి చెదరి చేయోక వజచిన నిది యేమి అలో యని గగనమార ర ంబునకు ! 

దృష్టివజవీ యాదూర్వాసుండు. త్రి 

ఖా. హుంకారం బొనరించి తుంబురునితో నోరీ. దురాచార నా 
జింక లకి కి గొనంగ నేమిటికిరా వేచిట్ల ట్ట మ్రైోయించి యా 

. తంకంబుక్ ఘుటియించి తిట్టి యపరాథం బే నైరింతునే ల 

యింక న న్మ్మర్తుషండ వై జనింఫు. మహిలో నింకంగ నీగర్వమున్. ( Bt Fhe : 

తే అని శవింిచినం దుంబురుం .డత్తిభయమున, డిస్దనంగ విమానంబు డ్ నటికీ, న! 
“యతని పౌదాబ్దమలకు సాష్టాంగ మెజంగి, స భ్ శీనప్రడైం డైయిట్టులనిదా వ 
 శరుజింప్లు. శమా శి శ్రికభయ, వారణ నుానురకిరీటవారిహాయరత్న . 
షర oh మధుకరరివృక, ఇ చరణా. యళ్యంకదాంకకాంశ్యాభుడా... ie 
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శే. వారిణవత్సంబులకు మిరు కరుణతోడ, బాయసాన్నంబు . గుడిపింప భర్తం జూచి. 

సర్వభూ తానుకంపకు సంకసిల్లి, చిట్ట మిడిచితి నిది నాకం జెట్ట యయ్యె. 7. 
వ. నీవచనం బమోఘంబు గావున క మర్త్యత్వం బవళ్యభోగ్యంబుగాం బురాకృత 

ఫలం బనుభవింపక పోవచ్చునే నాయపరాధం బల్బంబ దీనికిం దగ శివభ క్తగృువాం. 

బున జని ౦చునట్టుగా నన్ముగ్య హించి శాపాంతంబు కవ నేయు సళ్ళ పావి శేషం. 

బునం గ్రమ్మరం క నాన కలంగునందాం మద్భార్య నీకుం గోడలు సీపాదచర్య 

సేయుచు నీయా శ్ మంబున నుండంగలయది యని వల్కిన దామ్షీణ్యంబు వహించి. 

తాపం బృంశభవుం డగుదూర్వాసుండు, | 

డ్, ఇద్దురవస్థ రాందగినయింతటిత ప్వానరించినాడవే 

శే 
i 

ప్రొద్దు గుణంబున న్నెగులు వొందిన నేమి యనంగ వచ్చు సీ 

వ్్టియ నాదుకోడ లిటముందట నావగ చెమినుండనీ 

|. నిద్దరమేలకొన్న గలి సీవును గ్ర మరి రమ్ము పౌమ్మిన్. 9: 

వ. అనియెననంతరంబ తుంబురుండు దూర్వ్వానుళా పొక్షరంబులు శ్రేశేవం దత్త ణంబ. 

జంబూద్వీపంబున ద్ర, ద విడభూమండలమండనాయ మానంబునుబంపాతరంగిణీ ప, వావ | 

నదీమాశ్ళ కాయమోన విశ్వంభ రాభరిత కలమశా లిళిరా ముఖవ్టికబకంగవ మాన ల్ల 

న ర 

స. 
న్, 

ముఖబవావిధ, వీ హీ భేదస సంవత్సంవన్న౦బును బంకజానన వాయ మేధయాగస్థానం | 

బును హా సరీ ఖరళ్ళంగా ట కాఘాటహాటకఘుటనావాసవరదరాజాభిభానవై. పంల! 

విహార ప బేశంబును గామాడ్నీకౌతుకాగారంబును చేశా ప్రునాథజేవదివ్యావనధం 
బునుథాన కాం చీనగరంబున వణిగ్టంశంబున నుద్భవించి. 10. 

——— హే 
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మ చిజుతొండం డనుెపీర వెళ్యకుల మార్జిత్యంబునం బొంగంగా 

నజకంఠుం దరుణీందు శేఖరుని పషట్కా-లంబు పూజించు నెం | 

దజుభ కు క్త బల్లను వేడిన న్రగుదముక్ దాక్సర్యము నృ క్తి కయ “ 

 శ్వెజివుం; నల్లి ల్లి శదీష్సి తార్థములు “గావించు న్ని రాలస్యతన్ rt 4 1H 

: వ ఆతనిపురం థ్రీ తిరు వెంగ నాం చి తుంబురుని భార్య యగునప్ఫరోంగన నిజాంశంబునం 2 

నం వణిగంశంబునం ారలికగో శ్రే ౦బున నవతరించి చిజుతోం 3 

| నంబికి భార్యయై సీరియాలుం డనుకుమారునిం నాపుణ్యదంపతు లిరువురు 

i నా. .సంకతజంగమా రాధనంబులను గాలంబు Ks 
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వ. చిజుతొండండును బూర్వ జన్య వాసనావిశేషంబున6 దుషారగిరికన్య కాక రకమల 

కిణాంకితుం డగుటంచేసీ వలయాంకుం డనం బ్రనీద్ధి వహించి యేకాన్రు,నాథు 

నారాధించుచు శుద్దవీరశె వాచారవరాయణంం డై జంగమ్మ ప్రమ థులకుం దనమనో 

పంచనంబు లేక యే వేళ చేవదార్థ ంబు వేడిన శ దన కిచ్చుట వ్ర వ తంబు గాం బట్టి 

పట్టిన ద్రఠంబు చెల్ల కుండినం దిరీచాసగా వ ర్తిల్లు చుండె నంత 'నోక్కు_నాండు. 14 

చ, sae చై ుంగుచాంకిన ఇెందిర కావికోజలంం 

దుమికిఫలంబుచందమున నున్న నియాదలమోందిపచ్చిగం 

దము6 గరసంపుటంబున సదాళివలింగ ము నొవ్వుమిండజం 

గము చనుబెంచె నొక్కరుండు గర్వమునం జిణుతొండనింటికిన్ . . 15 

వ. వచ్చి యయ్యొసపరిమన్మ భుండు మన ధమధథన నేవా హేవాకసావధానమానసుం డైన 

యాజగ బెట్టి సెట్టికి శివుని కారుణ్యం బని దీవించి పాదార్చనాద్యువచారంబులు 

గైకొని సుఖాసీనుండై యి ట్లనియొ. కేం 

ఆ. కంచినగరి పొటిగట్టుతూ మునం దూమెం డితురసము మాకు నిపుడు తెమ్ము. 
హరుని నేండు మాకు నభిషి'క్సు నొనరింప వలయు నిత్యమెన వశము గాన, 17 

. క, వేయగానుగాడుచెజకుం, దీంశెరసంబునం బురారిం చేల్చక కుడువ ee 

. న్నాగురు వువబేళించినయాగమ మిది గాన నిన్ను నధ్యర్థ రితున మ 

వ. అని కతీంబునం ధరియిం చినయాసొజపుం గాయలోనిభస్త, ౦ బిచ్చిన. వలె యని. 
- యందుకొని యావె టై శ్యబ్భ్బందారకుండు పరమానందకందళితమందసి, త్ర సే సె రవదనార 74 

విందుండైె యిందుధరుండు మనమందిరంబునకు విందు వచ్చినాండు గరగరణా వంట న 

.. కమ్మలు గావలయు నని తీరు వేంగనాంచి కప్పగించి యప్పు డవ్పరమభ క్తునియందలి. 

భి స్టా. చి త్తంబునం వొ _ల్రిల్ల నత్యు తమవ్యవవోరో దా త్త తం బగువి _త్తంబు చెజంగున 

ముడుచుకొని జరప తన కసంవర్థితంబు లె నచెజికుంగోలలు గొని. 19 : 

సీ, కాంచిపురముపాటిగట్టుతూ మునందూ మెం డిమురసమ్థున శెన్ని వలయు? 
చేగానుగాడంగం జెజకుదండము లని గుజుతింవదంగా నూటుకోల లెనం 

జాలం. బొమ నుబుద్ధి సంభవించెను మది. జిజుతొండనంబికి నెట్టివతికి. 

న నన్నికోలలు 1 చుట్టి తో కొసరక ద్రవిణంబుమూట తేక. నిచ్చి. 

స _ముదురుందీ వెల pe మోపు స్ట్ వా(డిపండ్లుబిగించి చేవలంతి యినిరి:: 

మొత్త మో, చెశ్తరాదయ్యె చెంతయేని, నెత్తవచ్చునె నూజుపగ్రే, 

ais మెనెమోపుం గడువీశన యొ'త్తగంబోయి ముందటక్ ' Te 

మగ! లంబడెం చెమట మోమున రారా ద్రానీడో క్ల శ్రమం 



శె 

29 హరవిలాసనము 

డగ్గణముఖ్యు తోడ నొకండై సరి నాబెటికు ల్భరించి తా | 
దిగ్గన వచ్చె శంకరుండు చెప్పర మెనవడిం జెమర్చుచున్. 21 

ఆ, అక వెచి శ్రీమవోబేవుండు, చాయం జూచునంత మాయమయ్యొ 
నద్భుతంబు. జెంది ees చేజంత్రానం జెజకుంగోలలాడి చేసె రసము. 29 

కే. పాటిళూమున రసము చైవాణం గొలిచి, కొమరుజంగంబునకు నివ్చెంగోర్కి. షీటు 

నాకం డజిచేత నున్న చంద్రార్థమాళి, కారనంబున నభిషేక మాచరించె. బిర్ర 

మ. ఇట చె ళో త్తముం గూడి మోచుకొని పుండ్రేకు ప్ర తానంబు జె 

చ్చుట నప్పాటను వెండికొండవయి నస్తోకావ్చరోభామినీ 
నటనాలోకన వేళ మె సెమరివె న్మ౦దాకినీమాళికిక 

ఘుటియి ల్ల స్తిర రాజినందనకు. మగా యీర్డో స్యద్ధతుల్ . 24, 

శు అమరవశేణ్య శే "పీ కణము లాజెడువేలుపులేమం జూచి యే 

ఇమరిచి కంచుం wre మెత్తి ప్రతాప మొప్పయా 
హిమగిరిరాజనందన మహేశ్వరు మొత్తె మధూళికాపరా 
గములు శశాంక శేఖరునికన్ను లమూ(టను జిందు నట్లుగన్, 25. ' 

వ, ఇట్లు లీలారవిందంబున హిమశె లనందన చేత చే టువడి యిందుధరుండు నురనుం 
దరీస సందర్శనంబున ఛై నకందర్చవికారంబు గాట్ తేటవడ గోవిందశ తానందపురం 
దరాదులగు బృం దారకులు వినుచుండ మందస్తీ త్తే స్మి రవదనారవిందుం డై మంద్ర, 

గ ౦భీరస్వరంబున ని ట్రానతిచ్చె. 96. 

క్రీ కమలాతీ యిది యేమిశాం దలంచితి విప్పు డర్భ దేవా హంబు నీయదియ కాబె ద 
. వృాదయంబుపొరువున హృదయ న యేకీభవించినయిరువురకోను 

నేభావ. మెన మ ముంటునటు దాంప నేభంగి వచ్చు నాహృదయమునకు - 
__ నపరాధశంక యావంత యైనను లేదు నీచి శ్రమున ెక్క_ నిక్కువంబు 
శే, తప్పు లేకుండ చేల ెత్తమ్మిమొగడు విసరి వకవ దేశంబు జ్రైటుకొంటి 

శేసరంబులరజము. స... వంబు నెజసె నిచె నా! కన్నుల న శ్ మె. 97 ( 

వ. నామె సెమర్నుటకుం గారణంబు నెప్పెద నాకర ర్రంపుము, 28 : 

క్ర కం తము, రి 

నో ఉ. హోటకగో త త్రథిర! సిరియాలపలోద్వవా ! చం ద్ర మ౭కలా 
 జాటపదారపందపరిచుంబనమానన ! ధర శీల! స 
' క్ఞాటవరాటళు "రరవివోర !. కలింగకళింగనండలా 
వ హటిలంభన మాణశళి కాంతివినిర రలకీ శ్రీఫూరి తా a os 
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పృథమాశ్యాసము. 28 

క, కొమరగిరివసంతనృ పా, గమకవివరగంధసారకస్తూరీకుం 

కుమకర్నూరహి మాంభ, స్పముదం చిత బహుసుగం ధి కాలాధ్యతా, 0 

మాలిని, తిరమలవిభుచామాథీశ్వ రై కాగ జనా 

పరమగురుసపర్యా ఫ్రైఢరామాను జనా 

చిరవరి చితలం కాసింహళద్వి వభూమోా 

సరనీరువాభవోరు _స్టంభగోత్రాగగామి. ప్ 

గద్యము. ఇది శీ (శీమళ్క-మలనాభపౌ శ్ర శ్రీ మూరయామాత్యపు క్త వినయపిభేయ శ్రీనాథ 

నామ జేయ క్ర, వ ణీతం జెనహారవరానంజనరడ బ (్రుథమాశ్వాసము. 



(  యారాధితవరమేశ్వర! 

ధీరగుణాభరణ ! యవచిజేవయకి స్పా! 1 

వ. అవధరింపు మనంతరంబ పార్వతితో బరమేశ్వరుం డిట్టు చెప్పందొడంగ. 2 
శే, దీవులం బెల్ల నేళిటిదీవి లెస్స, భరత ఖండంబు మే లదంతరమునందు 

ద్రవిడ దేశంబు గడు నొప్పు దానియందుం, గాంచికామండలంబందు6 గాం చిపురము, 

శా. ఆకాంచీనగరంబునందు 9ిదభ క్యానార నామాల 

శ్వీకంఠాభరణంబు నిర రలవణి కే ప్లాన్వయాంభోేధ కిక 

రాశా ఫూర్ణనిశాకగండు చిజుతొండ శ్రమం డయు్య్యత్తముం 

“డే శాలంబును బాయకుండు రిపు త్రీ శాన వూజావిధుల్.. 4 

ఊఉ. ఎందు జంగమ ప్ర మథు లెక్తణి నేమిపచార్భ మెంత మే 

కందువ వేండినం దిరముగా నకం డందణీ -కావదార మా 

కందువ యేపు ప్రాణ మెడగా నిడియెన ఘటించి పెట్టు: బూ 

న్లేందునిభాస్య వానిసరి యెవ్వండు లేండు వనుంద్ద రాష్ట లిన్. ర్ 

"తే. కలియుగంబున: గళ్వాణకటకనగరి, నాకు భిక్తుండు బసువరనాథుం డొకండు 

కాంచినగ రంబులో వణిగంశకరుండు, నాదుభ క్రండు చిజుతొండనంబియొక ండు.6 
శా. అయూ్యూరూద్భృవవంశ సంభవుని నేకాస్టూధినాథాంచికా 

శయ్యామందిరనిరలాత్ర కుని భికావృ త్తి జంగం బొకం 
డొయ్యం జేర వచ్చి మాళివుని నేం డోలాశ్చెదం గానం జే 

వయ్యా యితురసంబు తూ మెం డనుచుం చ్రార్థించి నేమించినన్. గో 

శా, అటే కా కని భూతి యందుకొని శైవాచారనంపన్ను జా 

నెట్టిక్రేవ్ణ షుండు తోంటకుం జని రస శీ ర్రీమాభోరీలత్తీ కిక 

బట్టాయిముల మంచినల్ల చెజకుళ్ bie విర్చి "వే : 

కటైనోపు ' ప కాండ ప్ర కాండంబులన్ . 8 



em 

ద్వితీయా శ్వాసము. 25 

. తూ మెండురసమునకుం దగం, బ్రా మెడుపుం డ్రేతులకలు వ,టువగ లకొ 
కే. 

దామములం గట్టి పెట్టిన, యా మోఫ్రం గదల్ప లేక యవశుం డయ్యెన్, 9 

. వరంటెడురనంబుగలుగం, గరయం త్రం బాడ నెన్నిఘటలు వలయు న 

న్ని రసాలకాండకంబు, ల్సిరియాలునికం డ్రి యె క్రలేకున్న యెడన్, 10 

* వీ నొకండం బోయి యొకవంక నె ర్రికొంటి 

నాతం డొకవంక నెళత్తె మో పద్రితనయ 

భారమున డస్సీ యవ్వణిక్సతి నెమర్చె 

చేను నపుడు నెమర్చితి నేమి చెప్ప. ll 

ఆచెమరించుట నుమా, యాచెమరించుట భవాని యిది యన్యముగా 

నీచి త్తమునం దలంవక్కు మోచనవులు భక్తకోటి నేను ఘుటింతున్. 12 

. వలతు నే భక్తకోటికి వారిజాత్నీ, లలన యాభ క్షకోటికి వలచు నాకు 

“భ క్రిమతి లింగచతిీి* యను ప్రాతమాట, నేండుగాం గల్రెనే యలివీలవేణి. 18 

. అనినం బార్వతి యాశ్చర్యం బంది యాసర్వజ్లుతో డ జేవా యవ్వీరమహౌాశ్వరు 

నాకుం జూడవలయుః గంచికిం దోడొ-ని పోవే యని ప్రార్థించిన నవ్చంచవద 
నుండు సమిపంబునం గాంచి యున్న పాకశాసనుం గాంచి యిట్లని యానతిచ్చె. 14 

* పాకశానన కంచిపట్టణంబునయందు నాల్లుదిక్కు ల యోజనములం మూడు 

ముయ్యేడు వాసరంబు లకాలవర్ష ౦బు గురియింపం బంపు మొగుళ్ల గ ములం 

వగళులు నేలు కంభద్రోణములు గాగ గలదు మాకు రవాస్య కార్య మొకటి 

యనినం దత్హ ఇమా ఈర నెరావణము నెక్కి యమరావతికి నేగి యమరవిభుండు 

్ట పుష్కు-లావ ర్త కాది కాంభోథరముల, సంకిలియ లూడ్చి తెప్పించి సత్వరమున( 

బం ఇెంగాంచీపురంబునం బదియంబదునొ, కొండుదినములు వర్షి ంచుచుండు( డనుచు. 

. వళ్చిమ౦బున నింద్ర-చాపంబు వొడివె, నిండునేలం జుట్టైం బరి వేషమండలంబు 

గగనమార్తంబునందు నాగడవలెగనె, నంబుధరమాలికలు దశ్నీణంబు నడవె. 16 

ఉజు ముజీమి మూలగాడ్పులు, చెటిచి విసరం జొచ్చె మదనసంహారుబెసం గ్ 

మైటుం గుద్భవించెం గప్పలు, గ అరవరట్ము._రరవరరగ ట్రని యటజశెన్. 17 

* తూనిల లాడంజొ చ్చెం దివి దూంటి శ్ర మింద జొౌశ్చాం బిచ్చుకల్ 

మానక యుబ్బి గ బ్బులుంంగు మాటికిమూటికి. గొల్చి: గొమ్మవై 

వాన యవశ్య మింక బహువానరముల్ జడి వట్టునం ఇన్ 

వానికి వాని కాడిరి యవారణం బొరులు గం చిలోేవలన్ 18 

. గ హాసీదాంతకళొవిదుల్ నలిలనశత త ౦బు నీవహారరు 
అ) UG థి 
కృవావాసంబును నభ్యవీథిం బరివేషస్థాయియైయుండుటక్ 

4 
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బహుబాధల్ వడం గల్లు నంచు: దమలో భావష్ంచ6ంగాం గంచిలో 

గృహ మేధుల్ భయ మంది రింధనతృణ శ్లేశంబు చింతించు చున్. 

వ, అనంతరంబ విగ ళితశ్ళం ఖలా బంధంబు లై పుంఖానుపుంఖంబులం బుష్కు_ రావ ర 

కాదికంధరంబులు కబంధంబులు పారణలు సేసీ కారుకోొని చటులతటిద్దండ తాడ 

నంబులం జేసీ యోసరేసీనయవియుంజో లె గర్లిల్లంచుం బర్జన్యళిఖాడంబరంబున నం 

రంబు! దోరకట్టుచు. గొశ్కెరలు శెరలి యిరుచక్కియల నుక్కడంబు నడువు 

భార స్త్యంబులై ఛారాకదంబంబులం గోరగింపంజేయం దలకలం దొరంగుచినుకులం 

బుట్టుకట్ట గావితోడం గూడి పుడమిం బొడముకమ్మని నెత్తావి చిత్తంబుల కాహ్హాదం. 

నఖ. విద్యున్న టీనట నారంభసంభ్ర మో చితంబు అగపుహ్పాం జలివి త్నేపంబులు, 

బురుడించు చుండ డీలుకొనంబ కువడగం డ్ఞగములు గిరికటకళిలావిటంకబులంగ, ౦కా 
రంబు లుకురింవ నొండొండ మెండుకొన ఖండవ కటక. 

మషీకలంకపంక చ్యాయాచ్చటావటలంబుభ౦గి నంగీకరించుచు ని శ్నేషశిలీ ధ్ర బాంధ 

వంబును నిర్భిన్న వ పథిక మార్ల ౦బును నిరవధికలాంగ లీ ప్ర సూనభూళిభూస సరదిశాము ఖం. 

బును నిరుజ్జి శగిరినిర రర ప్ర వాహంబును నివిరీననకమ శేసరకరిక రా భభారాకదంబ 

డంబర- బును నై వర్షారంభంబు విజృంభించి కుంభ ద్రొ ౭3 బులంగ విశ్వంభ రామండలం' 

చేకార్థ వంబుగా అం గురియం పక న వెండియు. 20. 

చ. తటిదభిఘాత వేగమున ఛారలు జోరున జాటు చుండంగాం | 

బిటిలు పిటిల్లనం చ్రిదిలి చ్రేలిపడం దొడంలగెం జతుర్దిశా 

కటముల మండుచుం బిశుగుశండము కాంచిపురీజనంబుహృ 

త్పుటములు జల్లన న్య భువపుత్రుని పేట పదిం జపింపంగన్. 21, 

కే, ఊలవడి చొచ్చి కామాక్షీ ను క్లరించె నగరితోం గూడ నేకామ్రనాథు ముంఖఇె' 

హూ ప్రిగిరి నం నీ పొద మప్పళించెం గంచిం చెప్పల దేల్చె న కాలవృష్ట. లై 

వ. ఇవిషధంబున న రంబులు నిలుపులేక పొమువ్రేలం నట్టినఛంగినిం! 

యపిసీ కాజినచందంబున సము దృంబు వెల్లి విరిసినలీలం నం 'తెజిచినవడువున( 

బురందరకీట'కాటోవం బును గండూవదవి హారారంభనంరంభంబును మండూక వ కార, 

డడిండిమ ఛ్వాన చండిమంబును గచ్చపో కేకే బా వాకంబును మీనమానసోల్లాసరబున! 

నృక్సప్ర (క్రీడనంబును గర్క_టకనటనపరిథాటీ పాట వంబును నుటియిల్ల మియ్టుపల 6 
బులు వ. నంపజాలంబుపగిదిం గురిసీ యిరువదిశండవదినంబునందు. ల్లి 

ఊఉ. ఒయ్యన వేల్సు సూరి ఆడి నుబ్బరవోయెడు స్రాణికోటికిక 
దయ్యము నె త్తికోలు తుది చాక దూరుపు ల వాణీ తె 

తాం బల మఖతాతక్ నాకంత వచం 



ద్వితీయా శా సము. లా 

ల్పయ్యెను నీరు వీథి బడి యంబుధి కే” నదీముఖంబునం 

బయ్యార వట్టి మేఘుములు నచ్చుగం బాజె నుదజ్తుఖంబు లై. 24 

మ. ఎడవె ల్రైనను లేక పెక్కు_దినముల్ హేౌరాళ'మె వర్ష ముల్. 

జడిగాం బట్టి కటా లనంగ వెలినెక జంరూూసమిరంబుతో 

నుడుమార్ల ౦ బఖిలంబు నున్ననయి శాణో లైజనం బొంది పు 

ల్క-డుగంబడ్డని శాతఖ్రుడ్డ ము క్రి యం గన్సట్టై నప్పట్టునన్. 2ల్ 
కే, కడు మహోత్చాళత మగుచు నకాలవృష్టి, కంచి ముయ్యేడునాళ్టు వర్షి౦ చినపుడు 

వెలిసినప్పు డె యీవీడు విడుచువార, మనుచుం బట్టిరి | పృ శిన బౌద్ధాదిజనులు. 20 
వ. బౌద్ద లైన పాషండ లోకాయతిక చార్వాక కాపాలి కాహితుండిక వానను 

'పాశువత జంగమ యోగ ప్రముఖు లగువె బేశికులలో. బట్టణంబునం గాపురంబున్న 

వారందటుం దక్కం దక్కి_నవారందలు గుంపులు గట్టి కోలం గొట్టిన తెజింగున జలో 

వద్రవంబు దిట్టువానై మూ:౭ండావముడ మెర యంతయుం బుక్కి-టెబంటి యైనం దత్స) 

“దేశంబు వెడలి గండంబులం గడచిలి మని గుండియలు నిగిడికొను చుం జనిరి, 27 

శా.ఆముయ్యేడుదినంబులందు శివభక్త్యాచారసంవ ర్రికిక్ 

వీమాభూమి యనం ద్రసిద్ధుః డగునా చిరొండనంబీశ్వరుం 

"డేమో కొంకక పెట్టుజంగములకుక్  హౌరాల మిష్టాన్నముల్ 

నేమం బొవ్బంగ "లేలునుం బగలునుక్ విశ్వాసపూర్వంబుగన్. 25 
చ. అనినమునుం గుమారసిరియాళుండు నాతనినాది యెనచం 

దనికయు ధన్య లవ్ప్పరవమదంవతులుక శివభ క్రకోటి 

' యనుపమవృష్టి వేగ కొనియాడుదు శెన్ని యునుం దెజంగులక్ 

దినములు రేబవల్ దధిమధ్యప, చురాన్న సమర్స ణంబునన్. 29 

తే. వంటచెజికులు లేకున్న వ్రాములైన్క వ స్ర్రచులు తెలమున ముంచివహ్ని (గూర్చి 
వంటకంబులు వండి యవ్వారి గాం, బెట్టు శివభ క్రతతికి నంబి వ భుండు. ల0 

ఉ, జోరున వర్షము లైరియ న్మువృతుః డాచిజుతొండనంబి దై 

వాజెనుభ కిం బెట్టుశివభ కుల శర జతుర్విధాన్నముల్ 

తారనియొల్పుంబవ్వును ఘృుతంబును దియ్యని పాయసంబులుం 

జాజలం బిండివంటలును శర్క_రయుక్ దధియుక్ యభేచ్భగన్. dl 

క. కఆకంఠునిభ కులకుం, జిణుతొండండు మిగుల భ క్రి సేయుచును గడుక్ 

ల త న. లల నుజవగుకూటముల మడుగు లోరెము లిడుచున్. ల్ర2 

జః కృతః పృరిలిప్టంము లే నధనంబులం గోటికిం బడగ యె త్రినయక్కి_రాటవంశ కిరీటా 

' అంకారంబు వీరే వాచారం బాధారంబుగా శరీరార్భ స్రాణవంచనంబు చేయక 
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జంగమ్మ ప్రమథుల నారాధించుచుం గల్పాంత కాలకల్బం౦బు లైనయాదుర్జి నంబుల 

నీయమం బువద వంబు నొందకుండం గాపొడుకొనుచు నుండె నిట్టుండ నవ్వాన 

వెలియుదినంబు సం్రాప్తంచె. లలి 

ప బును జంగమ ప మడముఖింం 

స్ట నా వ. క్ ము 

నారగింవని బాసవాం డగుటం జేసి 

నాండు పుణ్యుండు చిుతొండనంబివిభుండు. 34 

వ. మధ్యాహ్న కాలంబున పీరమా హౌళ్వరసమయనీద్ధాం త మార్షానుసారంబున. త్ 

ఊం. ధీనిధి నెట్టినంచి తన చేవామునిండ విభూతి మంగళ 

స్నానము జేసి భాతవరిధానము. గట్టి తిపుండ్రధారి యె 

చే నమృ తాంశుమాళిని వశికృతభ క్షు ధరించి సంతత 

ధ్యానము జేసీ యెంకయును దత్సరభావము ్రన్ఫుటంబుగన్. 80 

సీ జలక మార్చె నవీనచంద్రార్థమాలికిం దడి యొ.శ్తె భ_క్రమందారమునకం 
జందనం బర్చించె జగదేక భర్తకు: బుప్పమాలిక లిచ్చి భూతవతికి 

ధూపంబు నంధించె దురితసంహరునకు దీప మిచ్చెను మవాదేవునకును 
దాంబూల మొనరింవె నంబి కాధవునకుం శ్ర కామిల్లె జగ బై త్వభంజనునకు 

కే, జంగమా రాధన్న కియాసమయమునను, గాని యువపహోర మోశాని కారణమున 

జేవదేవుని విరినే నేజ్జం దిరము నేసి వాకిటికి వచ్చె శివయోగివరుల నరయ. 3/7 
క, వీవేళం జూచినం న శ్రీనాకిటం బగటివేళ శివయోగివరుల్ 

వేవేలసంఖ్య లుండెద్క రావేళ నొకట్ల లేమి యద్భుత మయ్యెన్, లర 
లే. అవ్వు డాళ్చర్య మంది వై శ్య పృభుండ్కు మగుడి లోనికి జనుచెంచి మం ద్రఫణితి 

నోలతాతన్వి శివయోగియొకండు లేండు, నేడు మొగసాల నిది యేమిమూండెనొ కం 

చ, ముసురుదినంబులందు మనమోసల: బంచటరుంగుమోందటకొ 

భనీతవిభూషణుళ్  వరమ'పావనమూ రులు కె వసంహితా 

భ్యసనపరాయణుల్' గిరిళభ క్షు లశేవలు నిండియుం ద్ర నేం 
డసీఠతసరోరువోవ్, యొకం డైనను లేం డిది యేమి చోద్య యో. 40 

కే, వీధికే యేన వత్తునా వేగ వేగు నేండుమా శృము కొందటు నియమపరులు 
పాదసరసీజయుగళ ప్రసాదమ్మాత్ర; తన గాక మనభాగ్య మల్చ మగునె.41. 

పు ఆని పల్కి. కం న. నేను జంగమ (సృమధులం బురంబువీథుల 

వెదకి లేరం బోవుదుం గాన లిం7ార్చనములకుం య ౦బు కూడం గూర్చు 
కొని యుండుమా యని చందనంబును భూతియుం జెందిరయుం బుచ్చికొని దువ్చ 



ద్వితీయాశ్వాసము. 29 

టంబు ధరియించి చిజుతొండనంబి నిజగృవాంబు వెలువడి యక్కా_౦చచీనగరమ్లు 

నందు. 42 

* అంగడి వేల్చుటిండుల నురావసధంబుల రచ్చవట్టులక్ 

జంగిలిసాలలం గణకళాలల వేశ్యలవాసవాటికా 

ప్రాంగ ణభూములందు శివభ క్రివరాయణుం డ ర్థితోడుతక్ 

జంగమముఖ్య్యులక్ వెదకు సంభ్యమముం భయముం దలిర్బంగన్, 48 

త. బ్రైమసి తప్పినపసరంబు వెదకినట్టు, బెరసి చే(దప్పి వడ్డసొ మృరసీనట్లు 
పుకములో వాడవాడలం దిరుగల జొచ్చి, జంగమా న్వేవణార్థమై. “శె శెవవరుండు, 44 

| వచ్చిన వాడకు వచ్చుం, జొచ్చినవాసంబు6 జొచచ్చుం జొచ్చిన చోటే 

యచ్చుగ. గృమ్మజం జొచ్చుం, బచ్చు శివార్చనకు శంభుభ క్రుల వెదకస్, థ్రీ 

. ఇవ్విధంబునం గంచియొల్లనుం బరికించి యెందునుం గానక కోట వదలి -యక్కి_రాట 

కుల శ్చేస్థుండు తవ్వుగా నరిగి చాహ్యాలి పృ దేశంబునం బువ్వుందో(ట వేరుద నొక్కు 

పాడుగుడగ ర్భృమంటపంబున శతవర్శ 'దేశీయుండును జరాజర్భరిత దేహుండును బలిత 

పొండుజటామండలుండును రుద్రాతమాలికాభ సీత త్రి పుంజ్రాలంకృ తుండు నె నిజ 

వయోనురూవ యగుగ్రుడ్డియవ్య పాదంబు లొత్తుచుండ బులికలానంబుమోందం 
'బవళించి యున్న యయ్య వారికి లలా యగుచు మై క. 46 

3 యొ క్కీ- కరా౧బుజదషయమా మోడ్చి లలాటమునక్ ఛుటించి మా 

యక్క-డ మారు సీముసలియవ్షయు నేండు శివార్చనంబు స 

మ్యక్కృాతిం చేసీ నన్ను gee oD జేయుట యు_క్ట మంచు నా 

టక్క-రిమాయజోగికిం దటాలు మనం (బి ణమిల్లి నంతటన్. తేగా 

. నరసీ వ్రాలినబొమ లె త్తిపరమవృద్ధు, తల వడంకంగ నొయ్య a రెలుంగువడుచు 
నంబినెమైాము జేరకొనంగ 6 క శివుని కారుణ్య మనుచు నాశీర్వదించె, 48 

* దీవించి అుకసిపడ ముం 'జేవెలుం గడి చూచి యేమి చెప్పెదు చెపుమా 
యే వీనుల వినం గావున్క నీ వొత్తుచుం జెవ్వు చెప్పె చని షై వ్ 49 

. అనినం జిజుతొండ(డు కృతాంజలియె యువై చెప్పస్స పరంబున చేదా మాయింటికి 
శివార్ననంబు నేయ చేవియు నీవును విజయముచేసీ మమ్ల్హుం గ్య ళార్థలం జేయం 

విభూతి యందు మనుటయు. 50 
. నీవంశ మెయ్యది నీనామ మెఆింగింపు శివభ _క్రినమయదివీతు:డ. వాచె 
 పెంజ్ఞాము నీకుం జెప్పినయట్ల్టు సేయునే కలము సంతానంబు గలిగి యు"న్నై 
కూడు సీరకు నింటం గొద లేకయుండునె యడిగినయర్ల మీ ననువువడుణె 
యొదిరివా ఖండించు టిది చెప్పరమునుమ్తి హతం జోగి జంగకొలము 



80 హరవిలాసమను 

లే, లడిగితిమి గాని యెవ్వండ వైన నేమి యొక్కఖితకుగా నిన్ను నొరయ నేల 
శై వవీరవ, కాచారసాహనుండు, తనయం. డొిక్కుండు గల్ల నాపనికి జూలు. ర్] 

వ, కఈవ్భథాలా వం బలం బనియేమి నామనోరభంబు వనుము, ర్బి 

పీ వయగాలం బయ్యె చేను నిరాహార ఘోేర్మవృతంబు6 చై కొన్న వాడ 

హరుని నుద్దేశించి యమో వశమున కుద్యావనంబు వళూపహార 
ది వాలీ (WU 

మయ్యాగవశువు నన్వం బేడియునుగాదు నరుడు కావలయు నన్నరుండు బాహా 
లి లి UJ 

ఆత తృ వెళ్ళసంత తులలో నొక్కం జొ వాగును గడు బిన్నవయనువాండు 

కే, రోగశంకావిహీనుండు రూవసీయును 

వానితల్లియుం దండియు వడుగు నేసి 
య U 

పాక మొనరించి వడ్డింప ఛవున కొని 

కుపుతు నావ క్కి నీవు నీకొడుకు: గుడువ, వ్క 

వ. ఆనినం జిబుతొండనంబచి మహాప్రసాదం బయిన వె శ్యకులసంభవుండ తిరుకచ్చినం బి 

నంబంధబాంధవుండ నాపేరు చిజుతొండనంబి యండ్రు శివభ క్తలకుం బాదచర్య 

సేయు-చుందు. ర్త 

ఆ. భక్తు డ్మేపృతంబు పర న్మావ్యతము పా,రంబు బందం జేయు వ్రతము నాది 

యావ్రకంబు నాకు చెప్పు శె'డయహాడ్క, దవ్వుడు తిరు బాన యనఘచరిత. ర్ర్ 

వ, నీయానతిచ్చిన (పృకారంబున నయ్యపహారంబు నేయించెద విభూతి యందుకొనుము 
మాయింటికి విచ్చేయు మభ్యంజనస్నానం బవధరించిన యంతలోన వంటకంబు 

లాయితం౦బు లగునని పారించిన. 56 
33 IP 
శా. మో వుడ్డంబుం గదల్చి 'మోరకుండునుంబో లెక శివారాధకుం 

డామా-నాధికుతో డ ని ట్లనియె నయ్యా వృద్ధ చే నీవచక 

'ప్రామాణ్యంబులు విశ్వసింవ నతిదూరం బానతీవచ్చె నీ 

రాదూరత్నము కాదు కూడ దనినక్ రా జాల సీచోటికిన్,. ద్? 

చ, ఉదరమునకొ భరించి ప్రసవోద్భవ వేదన, బొంది పీమృటక్ 

ముదిముది యనపీతం బడి మూత్ర ముని బడి లజ వండుగా 
ద జు 

నదవద మైనతల్లికిం బ్రియంబొ నుతుండు వృథాఖిమానదు 

ర్మ దుం డగుతం అ కిం బ్రియు:డ్ మానసవీథిః దలంచి చూడుమా, దరి 

వ. ఇంతకు: గతం చింతలేని పీరమా హేశ్వరఘాోర వ్ర తంబులం నీవు చేసినయవిలేవు ' 

పుత్ర, స్నేహంబు సామాన్యంబు కాదు నీవును నీభార్యయును విచారించుకొనునది ' 

యిక్కాార్యంబు మోకిద్దజకును సమ్మతం బగు నేని. 59 



శే, 

(ర 

ద్వ్పితీయా శ్వాసము. 81 

అందు నది భూతి. దొలుక సీయనుంగుభార్య, యందుకొనువాండ వీవు ననంకరమున' 

నాలు మగ౦ండును నొకకుత్తు కైన గాక, యిట్టిథర్మంబు మిన్నక యేల కలుగు. 60 

. మో రిద్దజు సమ్మతించితిర యేనియు హంతవ్యుం డగునక్కుమారుం డిక్కార్యంబు 
(a 

నకు నెవ్విధంబున నొడంబనువా(డు, ద్ర 

నీకు. జంవంగవచ్చుం బో నియమనిష్టం దల్లి కోరరంగవచ్చుం బో భి ర్యగరిమ 

మాకు భుజియింవవచ్చు. బో మననుతివుటం జిజుతవానికిం జావు దుస్తరముగాని, 

సొ డయినట్టిచి త్త మొక'పాటున నిల్పగ మాటిమాటి క 

ట్రాటును నుంను(గాన' తనయాత్మయునుం దన కిట్టి దా ననం 

గూడునొ కూడదో యొదిరికోర్కి. యెటుంగట యొట్టు కుట్టియా 

చూడం దోసకాయ లె. విశుద్ధయకోధన యన్యచచి త్తముల్ . 63 

. శివభక్తుఃడ యిదికొని య్కయ్యువిదకును విభూతి యా, యో జనమున కై 

యవుంగాక టెంకి కేగ మ, నవలంతియె కంచి నీకు నడుగామడయే. 64 

. అనినం జియుతొండండు నిజాంతర్ల తంబునం దన భార్యకుం గలళివభ_క్రివిశ్వాసంబులు 

ను జంగ మా రా ధననియమనిష్ట..ముం దనయానతి దాంటటమియునుం గమారసీరిదయూ 

భండు నట్టివాం డగుటయు చెణీంగియు నాశివయోగితో నవుంగా దని యు తర 
న Ya అదన ఆ (వ్రత్యు త్తరంబులకు నెట్టుకోనంజాలక ఛందోనువ ర్థ ంబ మహాప్రసాదం బని 

_యతం డిచ్చు విభూతి యందుకొని నిజమందిరమునకు వచ్చినంత, 65 
. ఇంటిలోనుండి వెలుపలి శేగుచాంచి, యంగనారత్న మగుతిరువెంగనాంచి 

భ ర్హముఖరాగ మోశీంచి సృమద మొంబెంగాలమున నెందుళివయోగి గలిగెననుచు. 

. చిజుతొండనంబియు నాబించాధరకు శివయోగి సం ట్ర, మించుటయు. దద్వ్య్ర)తచ 

ర్యావ,కారంబును నాదిమ ధ్యావసానంబు/ 'చెలియం బెవ్వుటయు నయ్యింతియింత 

యా మిసీమింతురాలు గక ముసీముసీనవ్వు నవ్వి మనశరీరార్ల పాణంబులకుం గ రలు య థో అటి 

శివయోగీశ్వరు లే కాక మతి యెవ్వరు వారిసొమ్సలు వారికే సమర్పించు టదియును 
నొకదొడ్డపనియే యుటు విశేషించి. 67 

+. వలచినయేని నబ్బువన వంద్యునకుక శివయోగి నేతకుకొ లి 
బొలక(యి గారవం బయినప్టుత కుం డొక్కండ యేల మాంసముక్ 

వలముగ మారు నేను నగువారమె కామె విభూఫిం బెం డిం 
బలుకులు వేయు నేటి కలభ క్లునినేమము పొర మొందుకన్ . 68 

. అనిన. వ రల నిశ్చయించి చందనికకు నవ్వ ళ్తాంతం బంతయు నెటింగించి 

'మువ్వురు నేకోద్యోగంబున శివయోగికిం బరిచర్య సేయువాళలి రి చితుతోొండం 

డును శివయోగిం దో్డేరం జనియె నటం బూర్వంబునందు 69 



ప్రల పహరవిలాసము 

చ, కపటప్రమాయజోగి యనుఖండశశాంకధరుండు వృద్ధవే 

షపుః దనరూపు వీడి వెలిచక్కిన యుండగ నొండురూపుతో 

నవగకదోముం జైనసీరియాళకుమారకుం 4 'జ్ఞయింటిలో 

లిపి వకియించంగా మది. జలించంగం జేయుకుతూపహాలంబునన్. 7 

వ. వచ్చి చూచినంత. Nl 

డ్, హా స్తగ్భకీతేపు స్తకమునందు లిఖుం చిన యట్టి పీలకం 

ఠ్సస్తవముక్ బకించుచు భునంబుగ ధీగుణ-వై భవోన్న తుల్” 

వి స్తరిలంగ బాలకులు వేపురిలో సీగరియాళు: శుండె న 

భ్య స్తలికి పృవంచుఃడు గ్రహంబులలో నుడురాజునై వడిన్, 2 
తే, ఆజటాధారి చేరంగ నరుగుజెంచిి తనకు సాష్టాంగ మెరలి తాత్పర్య మెసణగం 

గేలుదమ్లులు మొగియించి కెలన నున్న, చిన్ని ముద్దులసీరియాళ సెట్టి కనియె. 78 

గ 

శా, అన్నా యీచిజుతొండనంబి యను పా పాత్తుండు మతం, డ్రియె 

తుని రారు: జోగి కొక్క-_రునికిక్ జోలామదోనాదికిక 

నిన్నుం జంపి మహేశవారముగ వండింపంగ శు సం 

పన్న న్నే వాముతోడ నీకు నెజీగ౦పక్ వచ్చితిం జెచ్చెరన్, 4 

క, కడుపున. బుట్టినకూరిమి, కొడుకుక్ సుకుమారమూూ ర్టి( గులవర్గనునిక - 

"మెడం గోసీ చంపి నంజుడు గుడదుపులజోగులకుం బెట్టుకూ ఫ్ గలే, 75 

తే, దానవు(డు గాకవాం డేటికండి వెప్రుమ 

చెక్కు_నిండినవన యొల్బుు.. చిణుత వాని 

మత్తు డొక్కండు మథుపానమత్తుం డగుచు 

నిన్ను వేండినం జంవంగ నిశ్చయింవె. 76 

వ. “జీవక్ొ భద్రాణి వళ్యతి”” యను  వేదవచనం బవలంబించి యెక్క. డిశేనింబోయి 

యీబారి తప్పించుకొనుట నీకుం గ ర్హవ్యంబు. ౮7/7 

చ. అనవుడునుం గుమారసీయాటుఃడు వీనులు మూసీళొంచు నో 

యనఘుచరిత్ర, నీకూ నిటులానతి యాోం దగు నయ్యా నీకుం గా 

దని పలుకంగ నాకు భయ మయ్యెడు గాక వరార్లమై తనూ 

ధనము వ్యయింపం xX ల్లుట కదా జననై కఫలం బిలీంగినన్. 78 

కే. ఎజుక ఛాలనివాం డందమే దధీచి, అమల మేభువావహాను(డు శిబియు | 

ధరం న మిదం శరీర మ నెడువాక్యంబు వినవె సంయమివ రేణ్య.. 

తే. ఆధు వం బై నములభోండ మెనదేవా, మనభు యన్యోప కారార్థమై వ్యయించి 

ప్ర నివాలదిణః గల్పాంతరన్ర్రు వము నైన, క _ర్హి కాయం బుం బై కా "కా _ర్రియేల, 



ద్వితీయా శాక్టిసము. 8కి 

వ, అనిన జటా థారిజంగ మ పృమధభుండు వీడు చిజబుతొండనంబికంటి నధికుండు 

వొమృనుచు మరలి పోవువాండు వెండియు. 81 

శే, కపటమాయామహానాటకవ్రవంచ, సూత్ర ధారుండు చిజుతొండసుతున కపుడు 

మూర్చ రన్పించె హూరుం డందు మోసపోయి,యత రాచార్యుండును భయమంద నలసీ. 

శా. నోర న్నుచ్చిలి గృమ్మ మై వడంకం గన్ను ల్తారకాబింబసం 

చారవ్యాప్రి వ వం నల గంపీంవ . 

వారం ధ్రంబున నా తీవ్రన్యూ ్ ర వర్టింప గా 

సీరాలంండు ధరి త్రిమోందం బడి మూర్శిళ్లె న్ని రాలస్యతన్. 83 

క, మోహోాంధ కారధారా, వ్యూహమున సిరాలు సెట్టి యును భుడుగుటయుక్ష్ 

హాహా కారధ్వనికోోలాహూల మచ్కోట గురుకులంబున6 జెలంగన్. రో 

లే, వృణుతవంచా కరీమం తృపారళ క్తి, ఫాలమున 'దేశికుండు భూతి. బ్రాముటయును 

ల్ మృజిను మూర్చ డెలిసె సిరాల సెట్టి, భ క్రులకు భన్మ మే కదా ప్రాణరత. 85 

వ. అంత నక్కు_డ. 86 

. చిజుతొండం 'ఇావృద్దశివలాకాగి లంగ పుం (బి, బలకుష్టవ్యాధి బాధి తాంగు 

వీంపుమోంద ధరించి వెను వెంట (గుడ్డవ్వ కోలూందికొని రాగ గూర్చుకొనుచు 

బూది బొక్క_ణ లాకమును కనుండలువును బులికళొనము గరంబున వహించి 

శరణీయు తెదురుగా శరణార్థి నేయుచు నొయ్యొయ్య సందడి కోసరిలుచు 

cin 

శే, చం ద్ర శేఖర భూతేళ శర్వ రుద్ర; పార్వతీనాథ శంకర భవ గిరీశ 

కాలకంధర వార కాలకాల యనుచు, వచ్చె నింటికి జనకోటి యిచ్చగింవ. 85 

మ. మహి నూహింవంగ నెంత భాగ్య మొకొ యాస్నూ యాం ళసిద్ధాంత వా 

జ హీళాకుంతలమా క్షి కాభరణముక్ మందాకినీశేఖరుం 

గువానాభిరవు యోగిప్రంగవుని భర్జుక్ రాజమార్ల ౦బునక్ 

వహియించెం దనవీంప్రునం దిరముగా వెళ్యుం డనాలస్యశన్. 56 

ఉ. ఇంటికి దెచ్చి యోగిపరమేశునకుక వణిజుండు తాను వా 

ల్లంటియు భ_క్రియుల్ భయము గొరవముక్ వీనయంబు నాకో 

నంటుకొనంగ నప్పు ముసలమ్హకు నైతేము కమునూనె ను 

నంటి నలుంగుతో జలక మార్చి యొసంగిరి ఛౌతవ స్త ముల్, 89 

వ. అనంతరంబ యేకాంతగ్భహాంబున సరో్టోపచారసంభారభరి తంబు గా దేవతార్చన 

కుం బెట్టిన నయ్యాదిమదంవతు లిరువురు were ద్రవ ర్వి ర్రిల్లుచుండి 

రవ్వుడు ee జేసి, 90 



క్ర హరవిలాసము 

ద్, పల్లి యచోటనుండి యెలపానెము నడ్య్కూలు జక్కి-లంబులఃక్ 

న ry షు బెల్బపుటచ్చులుక్. సెనగ బేడలుC జమిలి నువ్వుషటుండలుక్- 

బెల్లుగ నంబివియ్యములు సెద్దణీకంబుం బి యంబు నొప్పు మే 
య అ WU 

నల్జునకుం గుమారళిరియాలునకుం గొని తెచ్చి రర్షిల్న్ ౮|| 

వ, ఆంత, 92 

జో? జ జ గక వీ ఫాలపట్టిశయందు భస్త్యత్రి పుండ్రంబుం గర్భంబులను రాగికమ్మ దోయి 

కరమునం ది త్తడికంబంపుంగం టెయు ఘనకుచంబులమో6ందం గావిగంత 

కటిమండలంబున6 గరకంచుంబుట్టంబు మడంచి కట్టిన మేలినడిమికట్టు 

శేలుదామరయందు: గేదారవలయంబు గడకుచ్చుమోందం బచ్చడపుగండ 

కే. సంతరించి పదాజువర్ష ములవయనుం బచ్చి బాలెంకరాలు తావసపురం ది, 

నంబిభామినిం దిరువెంగ నాంచి జేరి, పాలంువోయింపుం డమ పావనికి ననియె. ఓలి 

ఉ, మక్కువ ేంగి చెయ్యపుగుమారునిం జంపుట కంత రాయమై 

యక్కు_ టికంబు పుట్టుటకు నల్హన వచ్చి భవాని య త్తలరిం 

దక్క టిమాయజో క విధంబున విజ్ఞకుః బాలు వేడ నా 

యక్క-యుం బోసనె చెల్ల సమయంబులంబో లె నిరాకులాత్ర యె. 94, 

"కే. పాలువోయించుకొని యాకృపాళుమ్వూ్చి 

కరాలివాం'చారి పాలిండ్లచూాచుక ములు 

పాలచేంపున గిలిగింత వాలుటయును 

మెత్తమెత్తన నజచేత నొత్తుకొనుచు, 

వ తిరువెంగనాంచితో ని ట్లనియె. హ్ ఈ 
మ శృకి లెల్లరి బురిం రృరిత కరతల మహాపాపంబుగా' బల్కెడుక్ 

నిజమో కల్లయొ కాని మీ రట కడుక్ ని స్త్రీంళభావంబునక్ 

నిజపుక్రుక నుకుమూరు. జంపీ యొక దుర్జి ర్వాణి కిం బోగి 

న్భుజియింవంగ నొనరు వార టిడి యెందుం గ ల్తునే యిద్ధరన్. స 97 | 

క, జోగులు కవటోపాయ, ప్రాగల్భ్యంబున ని ధాననవసిద్ధుల కై 

యేగతుల వైనం దిరుగుదు, రోగిరముగ సుతుని: జంపు టుచితమెమికున్, _ 8 
లే. ఆవగింజంత భు-తి మె నల.దికొనిన్య వెలంది గుమ్మడి కాయంత వెట్టి పుట్టు 

గటకటా యెట్లు కనబుద్ధి కాటం గలియ, నినువు( జంపంగం దలంవెనో సీమగండు, | 
క కానందు గాక కన్నులు, చానేమిటిహాండు నీదుళనయునిం జంవకొ 

మానవతీ *వుగవాండో, మానో” యనుమాట నేంటిమాటయు వెపుమూ,. 100 | 
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. మంచిగ మేనయ త్తలు సమాదరణం బడరంగం బెట్టి పు 

ద్వితీయా శ్వాసము. లర్ 

, అనినం దిరువెంగనాంచి యక్క_వటపుంజంగవుదేవిమాటలం వినక నిర్వి కారం బ్రైన 

యా కారంబుతో నమ్మా శివుండన శివయోగి యన భేదంబు గలదే కరణాభ్థలయర్ధ 

ప్రాణంబులు శివాధీనంబులు ళివుండు కర్త శివుండు భో క్ష యూయర్థంబునకం జిం 

తింపనేల నీకుం దడవయ్యెడు బాలెంతరాలవు చన్నులు చేంపుచున్నవి బిడ్డ యింత 

ఇంత యలమటం జెందునో పాలు చాలుగదా యెవ్వుడు మాయింటికి వచ్చుచుం 

బోవుచుండునది నిండుకొని యుండు మని శేలుదోయి ఫాలంబునం గీలుకొల్చి సము 

చితవ్యా పారంబులం ట్ర వర్షించు చుండం జంకు గానరాక పార్వతీచేవియు నట 

నుండి చని యంతర్థానంబు చేసె నాసమయంబున, 101 

, పేర నేతెంచి చిజుతొండ నెట్టి యంతు యింతి తిరువెంగ నాంచితో నిట్టులనియె 

నొజ్జలగ్భృహంబున కుం బోయి యుత్సలాత్నీ, వడుగు నేయంగవలెం బిన్న వానిం చెము. 
జ - 

. వెలువ కుమారుని నడుగు చేపిన చేతడి యాజకుండంగా 

బొలుపెసలారంగా నిరుగుపొర్లులవారల భాగ్యసంపదల్ 

కుల మభ్రీవృద్ధిం కేంద మనకూరి మినం దను. బెండ్లి సేయంగా 

వలయు ననంతరత్ష్తణమ వైభవ మొస్పంగ ము క్షీకన్వతోన్. 180 

. అనిన నామెయు నట్ట కాక యని యాచార్యగ్భవాంబున విద్యాభి సము జేయు 

చున్న కుమారునిం దోడౌని వచ్చినంత, 104 

'త్రెంచినమం చిభ త్యుములం "తేనియ చేతను ముంచి ముంచి భ్ర 

కీంచు చు దల్లి దండ్రి దనచిన్ని కరాంగుళి వంచి వంచి యూ 

రించుచు నిచ్చ మోాజుంగం జరించెం గుమారకు: డింటిముంగిటన్. 105 

. అనంతరంబ. 106 

, జడలయలి క యూడ్చి సంవ ఏగినూని యం, బిన్నకూకటుం జాబ్బిలంగ నంటి 
యం యం 

గోవ్య దేశంబు సరికుముద దు పరిటున నయమార నుద్వ్జ ర్థనరిబు నలిపి 

గీసి గొజ్జంగ నీరుపోసి నూణినక్రొ త్త చిరుబంతి వనుపులో చేవ నలంది 

కస్తూరిం బొరకినగంధసారంబుతో సీకాయయెరువున జిడ్డు విడిచి 

శే, లేటనులివెచ్చనీరునం దీర మాడి, వేణి యాీటార్చి నురఫొన్న విరులు ముడిచి 
మడుగు కట్టి కాటుక యిడి తొడివి పూని, భసీత రేఖ్యా త్రిపుం డ్రంబు నొనటం దీర్చి. 

వ, కయిసేసీ కుమారునిం గనులగొని జననీజనకు లి టనిరి. 108 

ఊఉ, ఛరవమోగి వ థెరవయోగి కొక్కంనికిం 'బాశుపళ, వ్ర తచర్యతీరునం 

చారణశై నినుం బలల పాకము గా నొనరించి పెట్టుచు 
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- నేక మె యట్టు మువ్వురిహృదయములున్కు గుంద కానందవారిధియందు' టే లె 
ర యం 

, మది శంకింవకు మన్న మావలసి ప్రేమనే న్నెహవాత్సల్యసం 

హరవిలాసము 

న్నారము భోజనంబు (మ్రీయనందన ని సీవ్భాదయంబునందు నం 

సారము: బాయః జాలనివివారము లేదు గదా యొకింతయున్ . 109 

ఆనినం గుమారసీ3యాణుండు. HO 

సంసార భ్రమ మించు శేనియును మత్ళా ప్షకంబునక్ లేదు మొ 

వంశం బీపరిపాటిదే యుడుగుఃడీ వై క్షబ్బసంభావనల్ 

మాంసాహారము లయ్యెదకొ శివునకు మాయామహాయోగికిక్ 

పీంసాశ్లేశము మానుంజీ గురులు మాలే మిమ్లుం బ్రాక్టించెదన్. 1111 

. అని వల్కెె నవ్వును. 112 

* వావ నియ్యకొనినసత్సు అ రువకును, జంప నియ్యకొనినదంపతులకుం 

దారతమ్య మెద్ది వీరమాహేశ్వరా, చారసమయమార్ద గౌరవమున, 115 

= ఇవ్విధంబున హనద జందని కాపురస్ఫరంబుగా నీక నిశ్చయు లయిరి oe 

రమున, 114 

చన్ని చ్చుళలాగున జనయి ర తొడల-పెం బసీబిడ్డ బవ్వళింపంగం బెట్టె 

జందనిక కనవా స్త ప్రణాలంబులు (క్రింద నంటుక నంతరించుకొని యొ 

జిన్ని బుగ్గల లేత చిజుతనవ్వు వెలర్న శిరియాలుండు మొగి డ్చెం జేయిదోయి ' 

చిలుతోొండనంది శ్రొమైజుం గార చురుక ప్రి వాడిగా నూరుచు వంక దీశ్చి | 

గురులు మువుష్ణరునుం గుమారవరునితోడ, నేక వాక్యంబు గాం బ్రతి నిట్టులనిరి. 115 | 

వద వాటింపకు మన్న త ఆ బంచాతరీమంత్రముం 

బదిలం బొప్పం? బకింపు మన్న వరము బ్ర హార్గసంసిద్ది యి 

య్యది ను మ్మన్న యనుంగునందన ళిరాలా పీరశ్తెవవ 

నంచి శ్వార్థము న్మనసునమ్మిక శంక యుకింతయేని చి 

_త్తంబునయందు లేక వనితామణియూరువుం దాపుః జేసీ తీ 

కం బగుక త్రి మోవ మెడ గృక్కపునః ద్రెవ్వి నమళ్శివాయమం 

(రంబు బఠించుచుం డెను శిరాలుళిరంబు ననుంధ కన, ll? 

కందక 7గాజువాటిక వికారము దప్పక మందవోనని 

వ్యందము చెక్కు_టద్దముల జాజక చెమది నిదవోవున 
ఠి లే లీ 

టందము నొంచె తి శిరియా " ట్రం రజ, ఛాతి రి అకుమారునివ క్త చంద్రు: ణా 

నందము నొంచె నవ్వు డెలగా.గమనంబును భ రచి తమున్, 15 
ry.) 



ద్వితీయా శ్వాసము. 87 

శే, పన్నిదం బాడి గెలిచినఖావ మొప్ప, నవ్వు చక్కంంగం దీర్చినయనువు "మేజియ 

ein 

ei 

సతీయు: బతియును గారంపునుతు వధించి, వరుస నడవిరి వీరశైవ వ్రతంబు, 110 

మిరియము నుల్లియుక బసుఫు .మెంతియు నింగువ జీరకంబు శ 

ర్యూరయును జింతవండును గ రాంబువు గమ్ముని నేయి తెలముక్ 

బెరుగును మేళవించి కడు బెక్కువిధంబులం బాకశుద్ధి వం 

డిరి శిరియాలునిం గటికి డెందమునం దరళాత్షు లిద్దజున్. 120 

. కమగాం గాంచినకటునంజుళ ను నీరు వెళంగ నొతి నేక వేంచి 
మ టి రం రం 2 

చక్కంగాం దజిగిననన్న మాంసంబులు పరి పాటిమె జుజ్జుంబదను వండి 

మూలు టెములతోడ ముదక +” కుండం జాదు సేసిననల్ల చారు గాంచి 
గా 

వలయుసంబా రాలు వడియాలు బలియించి దళ మైనకొవ్వు తో6 దాలంబోసీ 

3 షడ్రనోపేతములు గాలం జతురభంగి, నమృత పాకంబులుగC జేసీ రాతణంబ 

సెట్టి శిరియాలు వంశాబ్ధి గీత కరుని సతులు తిరువెంగనాం చియు6 జందనికయు. 121 

నానావిధ పౌకములంగ, నానాలుగం జేసి యపుడు నాల్లువిధములక్ 

బోనాముదొంతి. జేర్చిరి, మాన తానం డైన సుతు శిరియాలున్, 129 

. నిగనిగం గాం దోమి నిండుబోనముదొంతి భోజనశాలలోం బోనం జేర్చి 

చెలువ గొజ్జలోనీటి చేపట్టు గావించి పాటించి రక్నకంబళము వటిచి 
దేవ తార్చకు ధూవదీ పాదు లొడంగూర్సి కవ్వరంబున ముగ్గు గలయం బెట్టి 

యెడమదిక్కు_న రాగివడిగెంబు భుటియించి గరగతో విమలోదకములు డించి 

యతివ సఠ్వాయిత౦ బయ్యి నయ్యా గారి, కారగించంగ నవసరం బనుచు. బలుక 

= 9 a గ సెట్టి తో డెచ్చె జంగమసిద్ధవృ ధు, నంధురా లగుముదుసలియవ్వ తోడ. 128 

ఫ్ శ్రీ పాదంబులు గడిగెను, శ్రీ పాదోదకము. గానియెం బెలువయు.: దానుకా 

వ్యా పారిసార్వ'భౌముం, జావరమతవస్వి నునిచి యర్శించెం దగన్, 124 

. అనంతరంబ చిగురు ముదురునుం గాని నిడుపు వెడల్పుం గలకదళీవలాశంబునడిమి 

యానియం బుచ్చి వజిచి యుదకంబునం (బృమోళించి యువ స్తరించి పాయసాఫూవ 

నూపపుండ్రే త్రుద్రామాగో శీరమధుశర్కరా స్ఫుకదథిరసావళీశాక పాక ళి ఖరి పానకం 
బులతోడ గారాపుంగొడుకుపాల మేలోగిరంబుతోడం గూడ భరితభోజనంబుగా 

వడ్డించి గుడ్డియవ్వకు సైత మట్టనే సమర్పించి దేవ! భ_క్ష్తవక్సల! శివయోగీశ్వుర 
రూప! విరూపామ! యమృతాహారం బారగించి రత్నీంపు మని చిజుతొండండు 

భార్యయుం దానును భ క్రి తాత్స ర్యవిశ్వాసపురస్సరంబుగా నమస్క-రింఛీన. . బై 
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హరవిలాసము 

'భిరవయోగిరాజా వపీపావసినంజుడుంగూరలందు లో 

నారసీ చూచి మ స్తకమునం దలీమాంసము లేమి గాంచి యా 

వీరసమాంస మేటికి ag పుత్రునియు క్రమాంగముం 

గూరలు నేయ వై తి వివినో నిజపుశ్ర తనిసర్హ అ plum బిర్ర 

కటకటా! మావ్రకంబు భగ్న ంబు: మ. నేటిపారణ మిది మాకు నేటి కింక 

ను_త్తమాంగపుమాంసము నుజ్జగిం చి, యేల యధమాంగమాంన మే నెటు భుజింతు. 

అనిన విని చిబుతొండండు భయంపడి వెలవెలంబాజణుచు. దిరువెంగనాంచి వదనం 

బాలోకించి యింక నెట్లనినం జిట్టమిడుచు నంత దలకాయపాొల మేలోగిరంబు 

ముందటు బెట్టి చందనిక యిది యును మొదలన బెడందకాం డృగుయాగిబృందార 

కులచందం బెజింగినదాన నగుటంజేసీ పాకంబు జేసీ సికొనియున్న దాన దపస్వీ 

చిత్తం చేపాకంబునుం బొందకుండ వడ్డించెదం గాకని యట్లు చేసీ న నక్కుహానా 

“భెరవుండు వెండియు. 128 

, బంతి నీ వారగింవక పరమపుణ్య!, నాకు జేయాడునే భోజనంబు నేయ 

నొక౭దు భుజియించు టెన్న'డు నొప్పద చెడు, తదణాక (ర మన్నది విన వెచెప్రుమ. 

. మణీయు నొక్క_భోజననియమంబు కలదు విన్నవాండు బంతిభోజనంబు సేయక 

కూడు నోటికిం బోదు మగబిడ్డండు లేనినిర్భాగ్యునింట భోజనంబు నేయంగూడదు 

సికుమారు నాబంతికి రప్పింపు 'సూరగిం చెద మనవుడు. 180 

. మొదలం దేవర యానతిచ్చితిర యేముం జి త్రమం చెంతకు మ 

య్యది నాకుం గొను కింకనుం గల_డె వాం డాడంగ వేంచేనెనే 

చదువు బోయ సె పిల్ట( బంతు నెటు నేజాడం బ్రలీమీంచు నీ 

యవనం గూరలు చల్చ్లనార వె మహోత్తా యోగిచూడామణీ ! 151 

. అనిన న త్తపోధనుం డిట్లనియె నీయు త్తమాంగన యెలుం 7 త్తి నలుదిక్క_లం బిలుచు 

నది కుమారుండు వచ్చె నేని బంతిం బెట్టుకొని భుజింకము రాకుండె నేని చేమును 

సీముసలియవ్వయుం గుడుత మటుగాక యొజగొజ్జైంబులు వలికి సీవడ్డపాటు గొడ్డ 

బుంగా జిడద్దువజవం గలవారమె యనినంబసాదం బని వతియనువుతిం బురం ధీ 
G | టో . లో 

రత్నంబు. 182 

. రారా వణిగ్వంశవారాశిహిమభామ ! రారా వికస్వరాంభోరు హాక్ ! 

రారా మహాఘాోరవీర శై వాబార! రారా ఫఘనాదార్యరాజరాజ ! 

రారా కుమారక రకిరక. ద్ర కిశోర ! రారా నమ గ గృధీరౌహి జేయ ! 

రారా ర స ! రారా ae ంసారదూర ! 
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క్ర, రార నావన్నెవడుగ ! రారా తనూజ !, రార శిరియాల ! రార నా ప్రాణవదమ | 

రార నాకుజ్త ! కాజియ్య ! రార యనుచుం జీలెం గారాఫ్రగొడుకు రాజీవనయన. అ 

శా ఆ త్తన్వంగి సమ స్పదిక్కులను వర్యాయ క్రమం బొవ్బంగా 

నొ త్తెం జిన్నికుమార రార యని యత్యువై శ్ళు్రుతిం జీరినం 

జీ త్రంబురి గనవచ్చె బాలుడు మహా?ిన్రు వృచారంబునక్ 

ద త్రద్న శ్రం జన పాకగంధ్య వయ వస్థాన (వ కానంబుతోన్, 184 

శా. రమోపాండుర మెనబేవాము నహి వేయముం గంధరా 

జత్రుకిపద ముతోడ ఫాలతలముక్ొ సాధిల్హ శంభుండు వ 

కుక్షీం గవ్వును చి స్ఫురద్ధృ నజటాకోటికా శశాంకార్థముం 

WP) 
త్యం బయ్యె శిరాలుతండ్రిి వాడాక్లోదంబు సంధిల్లంగన్. 185 

. అపుడు భయభ క్తి తాత్సర్యంబులు మనంబున ముప్పిరిగొన నవ్చరమమా హేశ్వరుం 
డిట్లని స్తుతియించె. 186 

. జయ హాలావాలనీలకంధగ మేళా భ క్షచింతానుణీ 
జయ గంగాధర చంద్ర శేఖర జగత్సా మో కృపాంభోేనిధీ 
జయ నీహారభరాధశేంద తనయాబారు _స్తనదంద్వసం 

శ్ యసంలగ్న వటీరకంకును రజస్సంవన్న బాహాంశ రా. 187 
, ఆని మణీయు ననేక వ్ర కారంబులం బ్ర స్తుతించె నిట్టు yy త్యతం బెనవిరూపా 

' తుండు చిజుతొండనంబీ ! సీవు తుంబురుండవు శిరియాళుండు కుమారస్వామి 

ఆచం 

లన్ 

తిరు వెగనాంచి యచ్చర మోరిద్ద టీెక్క-_క కొరణంబున మ ర నియోనిం జనించి 
తిరి మామోస్థానంబులనుండి తొంటిచందంబున నన్నుం గోలువుండు శరీరంబుల 
తోడం ఆ లొసంబునకు రండని యన్నుగ హీంచిన, 188 

* చైశళ్యాన్టయంబున వసుధ వర్ణన కెక్కి. వేయినే (త్రంబుల వినుతి. గాంచి 
వీరమాహేశ్వ రాచారంబు వదలక యేడువాడలవార మేము గలసీ 

వర్తిల్లుదుము వాసీ వట్ట మేమియు లేక యిట్రబంధులం బాసీ యే నొకండ 
రా బవ రాదు తారకరాజశేఖర యింద. గొనిపోయి లేని వత్తు 
గూర్చుకొని పోవు నీ కొడంహాడె నేని, నట్లు గా కున్న విచ్చేయు మఫవ మరలి 
ప్రమథసన్నిధి శమియు బాధ లేదు, కొలిచెదను: నిన్ను మే మెల్లం గూడిమాడి. 

+ అనిన శంభుండు కరుణించి యేడువాడలుం గదలివచ్చునది నీకుం బ్రియం బగునివ్వ 
రం బిచ్చితి నని యానతిచ్చిన తత్త అంబ, 140 

తే. కంచిలో చేడువాడలం గలిగినట్టి, నాకౌపుంగోమటుఅతోడ నంబి సెట్టి 
యఖిలజీవరాసుల గూడి యభ్రవీథి భాసురస్ఫూ ర్తి వేగ. గాలానమునకు, 141 
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ప. ఇది కా వేరీవల్లభులును నుభయరావలులును  కిష్కి_౦ంఛాచల శీ డావినోదులు న 
యో ధ్యాపురాథీశ్వరులును నగువె టై శ్యకులంబుల వారలకు ట్రం; డయిన చిజు 

తొండనంబియు పాఖ్యానము వినిననం జదివినను వ్రాసీనను బుత శ్ర వ త్రాభివృద్ధియును 
ధనకనకవస్తువావానసమృద్ధియు నిష్టైర్థసిద్ధియు bre 142 

క్రి ఆశాషసాం తము. రీ 

జ్ఞా a పొనంవరి ర్థితెశ్వర్యని 

స్సీమప్రాభవ లత్మణా గ నుధాసిశ్తాతరాలావ య 

శ్యామ రార్తునపీర శె మ వ్యాపారపారీణ తా 
థి దె mmm 

సామాన్య ప్ర తిభావనిర్వహణ దీమా శక్వ రాథీశ్వరా. 148 

క కర్చ్పకటకాంమ్రి నేనక, కర్పూరవసంతరాయ కావేరీశా 
దర్చితరిపుగర్వత మో, హర్ప్చతిసౌకర్యదక్ష యంబురుహోక్షూ, 14 

తోటకవృ త్రము... 

అలకాధివతీ నుగుణాభిరత్తీ, మలయోద్భవచంద్ర,సమానయశా 

కుల పొవన యూరుజగో శ్రృవరా, లల నాజన తాయుషలక్ష నిభా, 15. 

క్ వ ; కప గజ రా న్ 
గద్య, ఇది శ్రమే ఠ్రామలనాభ పాత్ర చూరయామాక్యపుక్ర, వినయవిభేయ శ్రీనాథ 

నామభేయ్యపృణీకం బయినవారవిలాసం బశుమవో (వృబంధంబునందు 

ద్వి లీయాశ్వాసము, 



ద ాకరర్ర్రీనం ఇదరం 

os వర్వతసో పాన 

స్థాపక వేమకీ తీళశసామా,జ్య 

వ్యా పారిముఖ్య యన్వ్వయ 

దీపక యలశకాధిరాజదేవయతిప్పా ! 1 

వ, ద్వి తీయవిలాసం బై నగారీకల్యాణం బాకర్ట్మింపుము. 9 

ఉ. తారకుండక మహానురుడు తామరసాననద త్త _మెనదు 

ర్వారవరానుభావమున వ్రాలి తి లోకము నేలుచుండు ని 

హో-రణతీ వ్య బాధ ననిశంబును ముప్పదిమూండుకోట్టబ్బం 

దారకులక్ - మహవార్డులం (టె, కౌపగుణంబున నెచ్చి పాతుచున్, 8 

శే. నిరవరాధ బాధితు లగునిర్భరులకు, బంధ మోశతశంబుం గావించు గంధవహు(డు 

సతులపయ్యెద వెడలించి చన్నుంగవకుం దప్పు నేసీయు ద్రైత్యుచి త్తంబు వడసీ. 4 
మ. ప్రకట స్నెహదళాధురంధరత పర్వంగా నికీధంబులక్ 

సకలాంగంబులు నిక్కి దీవకలికా స్తంభంబు లె యుంద్రు పా 

యక చూడామణు లొప్ప రాత్షసునిశుద్రాంతంబులక్ శేషవా 

సుకికరో క టకత మీక ప్రముఖచతుక్ళో) శృబ్బృందారకుల్, ర్ 

శే, దానవునివీటిలోన మా గ్ర్తాండుం జెండ, యంతమాత్రంబ కాని కాయంగ వెజుచు 

నెంతమ్మాత్ర ము కాసీన నెలమిం బొందు", గేలిదిర్ధికలందుం బంకేరువాములు. 6 

మ, వటుది గ్వారణగ ౦డమండలలసత్ప్రత్య గ దానచ్చటా 

కటుగంధం బగుసీరు చిక్కనివియద్దం గా వ,వాహంబులో 

పటిసౌ మాంబుజనాళ ముల్ వెణేకి యూడ్వ్వం జేయు దేవాళి చే 

నిటు బె లేయుండు గేశిదీర్థ కలలో నిచ్భావినోదంబుగన్. 7 
శే, వింద్రమాసుర మాగ్నేయ మెలబిలము, పాయవీయ మెశానంబు చారుణంబు . ' 

 యామ్యమును మున్ను గా గలయప్టదిశలు, తాన శైకొని కైళోం డతండు నురల, 

6 



49 హరవిలాసము 

వ. ఇప్విధంబునం దారకానురుండు కానరాత తామ్రాత్ ధూ మ్రాత్న చతురోదృగృ 

ఖడ్డరోమ చాలబిడాల కాలనేమి వ పాకశానన 

పవక వనేతరాజ వలలాళి పాళి పవన పౌలస స్త్వ పన్న గాభరణులం బరిభవించి నిర్ణ 

రులం దర్జించి కిన్న రుల వెన్ను సూచి స. జంపి గరుడుల6ం బడలంవజచి గంధ 

రుల బం సప సవ్యాకుల సంహరించి యతుల నధితేషించి భేచరుల గీటడంచి 

యచ్చరల "హెచ్చు కి సిద్ధులకు బుద్ధీ నెప్పి సాధ్యుల సాధించి మవారాజికుల 

రాజసం బుడిప విద్యాధరుల నధజకరిం చి మహాబిముల నదలించి పితరులం .బ తిబం 

వ వనువులం బరిమార్చి రుద్రులకు ద, దవం బాపాదించి ని క్వేదేవతలకనాశ్వాసం 

సేసి యనశ్వరం బగుశైశ్వర్యంబున నవ, తీవం బగువ తావంబున నవార్యం బగు 

ses నవ్మక్రం బగువర్శాక్క క నముంబున ససోకం బగప వేకంబున నేకాతవ ర్, ౦బు 

గా ద్రిలోకంబు శేలుచున్న వో కొంత E 9 

సీ అనువు దప్పిక నొచ్చి రలసీ రావద నొంది రదవద లెరి చీకాకుపడిరి 

యంగలాక్సిరి విచ్చి రారడిం బొందిరి బ్రమసిరి పా౭ణకిగి పల్ల టిలిరి 

బెగ్గడిల్లిరి పికాపిక లైరి సొలసీరి కులకులం గూసీరి కుతిలవడిరి 

గగ్గులకా డైరి కలగి రోటాజిరి వెలవెల్ల నైరి నివ్వెజ:గువడిరి 

"లే. యసనవుసవు లెరి గుజగుజ మెరి డస్సి, గొల్లం బోయిరి 'వెగిరి తల్లడిలిరి 

సీగ్గవడి రొచ్చవడిరి యిస్సియిసి యైరి, తారకునిచేత మునులు బృందారకులును. 10 

జ్. ఇట్టివిధంబునక్ విబుధు లెవ్వుడునుం గ నుంగాపులట్లు ము 

'స్పెట్టియుం జేసీచేసియుకు వేసరి యింద్రుండు మున్ను గాగ ది 
టు న్ా 

క్కెట్రిటు లున్నమా కనుచు నేగిరి వద జు: గూర్చి యేగి కూ 
లు శ్రే 

పెట్టి! హాస్తముల్ మొగిచి పెద్దయెలుంగునం దద్దుణస్తుతుల్ . |. 

వ. జయ జయ జగన్నాథ! కన కనని తిసంహారకర ! జంభార్మిప్ప ముఖనిఖిలబర్ధి రుఖ | 

Pe Cr ee EO CE ! జలజాసర |! జావ్నావీప్ర ముఖిసకలలీర్థ 

తీర్థ్స సంవూర్ణన్వర్థ కమండలుధర! ఎపతపోనిష్టానరిష్ట మనో ధి పైనబిగ్యహస్సామాభర్యే 

క అం ! హిరణ్యగర్భ! భూర్భువస్సువ స్త్ర యీశుకీపం ఇర! నిరంజన! ' : 

భారతీవిహారసౌ ధాయమానచతుర్వదన ! సనాతన ! సనత్కు_మారజనక! శతానంద! 
శాశ్వత! విశ్వతోముఖ! నిర్వికల్ప! నిరీవా ! నిరాకార! ఓంకారగమ్యు! అదిగ్గేళ కా | 

లవ్యవ చ్చేదనీయ ! ఆదిమ ధ్యాంత శూన్య! అవ్యయ! అవా లం. అనంత! ' 

అద్వితీయ ! నిర స్తగముస్తో పాధికస చ్చి దానందన్వరూవ! నమ స్తే నమ స్టే నమః. 12 | 
శే. నీదునిట్టూర్పు గాడ్పులు నిగమవ క్షి, వ్ర ణవమంత్రాతురము | నీక భద్రవీక 

విలయకాలంమి సీని (ద్ర విశ్వమునకు, నీ వ్ర బోధంబ యుదయంబు నిషులమునకు. 1కి 
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తృతీయా శాషాసము, 48 

అవధరింపుము విన్నపం బాదిపురువ!, యవధరింపుము మమ్ము లో కాధినాథ ! 

తడవు సేయక రక్షీంపు కమ్మిచూలి!, తారసండు మమ్ము పెళ్కుదుర్జశలం బెట్టు, 14 

వడితిమి కుక్క_లంబడిన పొటులు దుర్భర మైనవృ ర్తి వె 
వా 1 

నృడితిమి గర్భయాచకులభంగి దర్శిదత నట్టుక ంచు భో 

వజితిమి పాలలో బడినబల్లులశై వడి నెల్ల 'వెంటలం 

జెడితిమి వేయునేల భత ఫీ 'దుష్టవైత్యునేన్. 15 

తారకుం డెవ్విధంబున ధ్వంస మొందు, చెట్టు బదుకుదు మేము మాశేది దిక్కు 

చి త్తగింపుము దేవ! సంశ్రితేజవార్తి, వారణ పారీణ! కరుణారిసార్ద (హృదయ! 16 

, ఆని కరుణంబుగా విన్న విం చిన హీరణ్యగర్భుండు (చనన్నుండై బృం దారకులను 

మహార్దులనుం గనుంగొని యి ట్రనియొ. 17 

+, వెజువకుం డిం, ద్భాదివిబుధపుంగవులును శాండల్యభ్భ్ళ గాాదిసంయము లును 

నస్మద్వర వ, భావానుభెవంబున వాండింతవా: డయ్యె వాడి మిగిలి 

విషవృత మేనియు వృద్ధి బొందంగం జేసీ కనకుం గాం బెజటుకుట తశవు గాదు 

పార్వతీ చేవకి భివున కుద్భవ మొన 'కేజంబు వాని మర్ది ౦వ గలదు 

తం డి యగుదతుమోంది రోధంబువలన, యోగనిర్తు కజేహ మై యుద్భవించి 

పెట్ ఘు చున్న దిహిమభూూమధరగ్భృవామున, ను దేవు శివ ee డను వెలకీంగి, 

. ఇంకనుండియు మోకు మేలయ్యెడుః బొండని పురంద రాదిబ్బందారకుల వీడుకొల్చి 

శ తానందుండు యభథోో చిత వ్యా పారంబులం బవ ర్తిల్లం చుండె నిట్టు చేవతలూఖోని 

శుభసూచకంబు లగుగంధ వాహాదినానానిమి త్తంబు లనుసంధంచుచు నల నకం 

కరిగిరి యనంతరంబున. 19 

. అటమున్న దతకన్యక తండ్రితో నల్లి యోగ మార్ల మున మే నుజ్జగించి 

యవరజన ౦బున నజాతియోని యె యోషభులకు నెల నుని్కి-వట్టు 

మేరుమందరవింధ్య పారియాత్రాదిను పృ థి తా ద్రిసం బంధ బాంధవంటు 

నై ననీహారశె లాధినాథునకును బికృ చేవతలకన్న బిడ్డ మొన 

. మేనకాదేవి కుదయించే మేలువేడ్కు, నది తలి కారం మెనాకుం డన్న గాంగ 

నకిజనాఖ్య పార్వతి యన నఖులజనని యాదిళ క్తి పురారియర్థాంగలక్షీ. 20 

. పౌవనజంగమభువనశుుభావవా మై విశదదశదిశాంతర "మె యీ 

బేవి యుదయంబు నొందిన, యా వేళం గునుమవర్ష మంతటం గురినెన్, 2] 

జనని విద్యుల్ల తాభ మాచాయ గలిగి, శ యుదయిం చినట్టియాకూంతువలనం 

గారు కాలంబుమణిశలాకయంంను బోలె నొ ప్పెడువిదూరభామిని యుద్ది యయ్యె, 



అకక పాకాల = 

44 
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pyr 

పాఠరవిలాసము 

ఆనంకరంబ వ్రతిదినవర్థమాన యె లబోదయ యగుచం ద రేఖయుంబో లి బంధు 

జనంబులకు: బమోరంబు నందించుచు మందాకిసీనై కత వేదికాస్తలంబులం గంచుక 

శ్రీ డ సల్బుచు నువదేశ కాలంబుల విద్యలు చేర్పు చు బాల్యంబుః గడపి నేత్రాస్తీల 

ప చేసిన చి కృంబునంబోలె యావనవిభ క్షం బై యభ్యుదయిం బై యభ్యున్న 
తాంగుష్టున ఖ్యప్ర భావి కే పంబునరాగంబు వెకలం (గృక్కపునవియుం బోనిచరణ పృవా 

ళంబులు వృత్తానుపూర్వంబు లై యనతిదీర్ల ౦బు లగుజంఘా ప్ర కాండంబులును 

వేదండశుండాదండంబులకు వై దండికంబు లె యొ ప్పారునూరువులును మేఖలాక 

లావమధ్యశీలికమ షే హెంద్రనీలమా ణిక్యకిరణ కేఖయుంబో అె నాభఖిరంధ్య్రంబునం బుట్టి 

మా:దికి నిగుడ రా జిల్లురోమరాజియును నవయావనారోవాణార్భ ౦బు మన న్మథుం డొ 

నర్చిన మణెసో పానంబులం బోని వల్రీవిభంగంబులును గుదుళ్లు న త. బండిన 

మా రేడుపండ్హ గ రాము. జెలుచుగబ్చినుబ్బ లబెడంగులును నఖినవళిరీపకునుమనుకు 

మారంబు bs ధర్మ బంధురం జగుకంధరంబును సంవూర్హ పూర్ణిమా 

Sos విడంబింపం జూ చునాననంబును గావియె గుమోవియును నూ 

బూవువంటి నాసీకయు నిద్దంపుటద్దమ్వులకుం దోడిముద్దు లగుముద్దు చెక్కులును సుమ 

కోదండవల్రీమకల్లు న ఇ ంక బొవేలును విది యనా(టిచందురునకుం గదిసి చుట్టం 

బగులలాటవట్టంబును గొదమతు మైదనాలుం బురుడింపం జాలునీలాలకంబులును 

నొవ్చ సరో్యోపమాద్ర, ప్ర గ్రసముచ్చయం బగు సౌందర్యంబు నేక శ్రావస్థానదిద్భతచే 

విరించి సూస్తీకరింటో యథా ప్ర దేశని వేశికంబుగ నొనక్నెనో యనం దల్లిదం డ్రులకు 
నాం “మోదంబు నాపాదించుచుండ నొక్కనాండు నారదుండు సను చెంచి. 28 

: ల భువన మోహన యగును య్యిభగమనం జూచి వర్ష్ట'తేశ్టరునిమహా 

నభలో నిట్లని పలికెను, శుభవచనప్రాఢి మెజయ సురముని యెలమిన్. 24 

* ఈనీరజా తొత్న్ మేనిలో సగ పాలు గణుతింద మగ పాలు గాల నున్న 

దీపల్ల వాధర శ్రీ పౌదవద్మంబు నొరయు నొక్కొక్క-మా టుడుగణోశుం 
డీకాంత తోడ మందాకిసీవాహిని సవతి గాం గల జేమిచందమునను 

నీల తాతన్వికి సీశేశులోకంబు లభిరామ శేళివార్స్యంబు లగును 

. నించువేడుకం గాంచు నీనీలవేణి, కొముటేనుంగు మొగ మైన కొడుకుంగుజ్ఞ 

న త్తయును మామయును లేనిరి క్రయింట్క మనువు మనిపెడు నీయింతి మగనితోడ. 

, మాటలు వేయు నేమిటికి మంగళలకణలక్షీ యెనయీోా 

జోటికి భ ర్త కాం గలండు సోమకిరీటుండు సర్వదేవతా 

కోటికిరీటకోటివరికుం చిత దివ్యమణి ద్యుతిచ్చటా 

పాటలపాదపీళుం డగుపట్టి కృ తార్థుండ వెలి భూధరా, 926 



సో 

త్ర స తీయా శ్వాసము. 45 

వ, అనిచెప్పి నారదుండు ననియె నంతనుండి హిమవంతుండు నివృ తాన్యవరాభిలామం 

డై యయో్యోహారత్నంబు శేషభూషణునకు నీ నిశ్చయి౨చియు ట్ట లాం. 

తనక బేసి, 97 

కత న్నడుగ రానిళివునకుం గన్నియ చె ట్త్తు నతని కారుణ్యము నా 

శన్న(ఢు సిద్ధించునొ యని, యన్న గవతి యాత్మ 6 దలంటె నాళ్ళుక్యంబున్ 99 

వ్ర, అంత a దతరోషవంబు జహా. గా దాకూయణి శరీరమోశంబుం 

శేసీనది మొదలు గా సర్వసంగవరి త్యాగంబుం గావించి యపరిగృహ్సుం డె. బం 

ఫీ గంగా వ్ర వాహసంమొళి తాభ్యున్నత రుద్రాత దేవ దారుద్రుమంబుం 

గస్తూరి కాకురంగ జ నాభివరిమళ sh మ 

న్న రద్యంద్వసంభిన్న వంచమ రాగ నిర్యన్న హో వేగనిర్హ్హ రాంబు 

పలిక,ప ప్రతిధ్వానభం గోరుఘుమఘును Mie | 

శ్రే, ఛెనహిమశెల పాదంబునందు నియతిం ద పమునే యంగమదిలోనం దలంచి వడిసెం 

బ్రచథవర్షంబుం దానును బసవ డపుడు, కృ త్తీివానుండు విషయని వృత్తుం డగుచు. 

నే ప్రమథు లెల్ల రు విడిసీ రప్పర్వ్టత మున6, జం్మద, కాంత శిలా మణిస్థ లములందు 

నమరియుండున మేరువృత్ష్తములసీడ, భూర్జ తరుచర్శ వరిధానములు ధరించి, 81 

శ, బసవండు అంకె వైచి హీమవర్వతసారువనా౨తరంబులం 

బసీరిక మేసి నిర్ణ రులం బా జెడుతియ్యనినీరు గోలి క్రొ 
| యై J \( 

వ్వొసంగ ఫఘునాఘనధ్వనుల నుల్డస మాటెడు. దత్పుగంబునక్ 

బ్రసభగతిక మృ గేంద్రములు భద్రగ జంబులు థీతిం జెందంగన్. 82 

శే. ఆత్మమూ ర్యంతరం అక. నర్చనముం నేసీ నియతి నయ్యప్రమూ రి 
ల 

బహ్ముతపో వ్ర తనియయెకఫలవిధాత, తవముం జేసెను మది నొక్కతల:పుః శేసి.శీరి 

శే, అపుడు హిమవన్న గేంద్రు. డ త్యాదరమున, నథితి యె యున్న శంభున కర్చ లిచ్చి 

తత్సమారాధన్క క్రి యార్భ మునం బంచె, నిజతనూజ నజినసమన్నితము గాంగ. తో 

“క, రమణి తపో! వ్ర తచర్యా, సమధికవిఘ్నుంబ యనుచు. దలపోసియు న్స్ 

శ్రుము శై గకొచె శివుడు వికారము లేక మదిం దపంబు రమణీమణియున్, వర్ 

సీ. పాటించుంబువ్వులు పల్ల వంబులు నోయు6 గుశపవి శ్ర బులు. గూడంబెట్టు 

నావగ రహి మోటు నర్ధ్వి్యేదక ములును త 1 నయ్యం జేర్చు 

_ వేదికాసమార్థవిధి నివ-ర్జించును లీలమై రంగవల్లిక లొనర్చుం 

ME లెస్ఫగా గంధాతతంబు లు క్చాదించు ధూప దీపాదికములుం 

[లై ప్రశ్యహంబును హిమధరరాజతనయ, భవునిషదపద్మములమి(ద భ_క్రి గలిగి... 

| 
.. 
_ 

శచ్చిరశ్చం దృ ద,చంద్రి, "కా స్పబకశెత్య, శాంతపర్యటన క్రి క్రీ యాశాంతి యగచ్చు | 86 



46 హరవిలాసమను 

నః అక్కాలంబునం దొక్కనాంచ డుం స్వర లోక ంబున 6 అ కల్బానోకవాం 

బులసీడల: జింతామలణో వది కస్ట లంబులుదు బృందారకులు పరి వేష్టింపం "బేవోలగం 

బుండి దివిజ కా ర్యార్థ సంసీద్ధి: బొంద మనంబునందు! గందర్చునిం దలంచిన. ల 

సీ కాం తాజనంబుల స బొమలతోం బ బ్రీతివచ్చు పుష్పుచాపంబుతోడం 

గోకిలవ్రాకంబు గ్రక్కి-ట్ట్ మ్రింగించు భ్రైన్యూవి చిగురాకుగొడుగుతోడం 

స న. గ్రాలుకన్నులడాలు: IM 

భుజగ లీలావతీభు క్రశేషము లైన గంధ వాహాకిశోరకములతోడ: 

కే. జందురునితో వసంతమాసంబుతోడ, రాజకీరరథం బెక్కా ప్రాభ వమున 

వచ్చె వలరాజుచిత్తానువర్తనముగ, సంభ్ర మముతో మహేందు ద్రు నాస్థానమునకు. 

ఉ. పత్షము పెంపునం గుసుమబాణునిమోందనె వ్రాలె దేవతా 

ధ్యత్వుని వేయికన్ను లును దక్కిన వేల్చుల నుడ్జిసించి సూ 

క్మేక్షీకం జూడం గార్వగతి యిట్టిదయా ప ప్రభువుల ప్రయోజనా 

పేక నొకప్పు డా శోరులశే చ్చీ క్వమంచితశారవోన్న కుల్, 39 

క, రా యిటు రమ్హని శ జే యిచ్చి ప్ర మోదరేఖ చిగురొ క్ర మరు 

న్నాయకుండు నలె నునన, స్సాయకుసరిగ బైమో.ద ఫౌవార్టమునన్. 4) 

వ. అప్పుడు. 41 

చే. పలి వ్రసాదంబుః దనమొళివై ధరించి, మహితవినయావనను: డై మన్మథుండు 

ప హస్తాంబుజములు మోడ్చి, విస్ఫురో కుల నిట్లుని విన్న వించే. ర్మ 

వ. దేవర నన్ను దలంపున నవధరించిన కారణం 7బేమి యాన లిము. 43 

ఫీ ఎవ్వంతు నీపదం బెలమి నుద్దేశించి యతిఘోర మగుతవం బాచరించె 

ఇవ్వండు నీచి త్ర మెకియించుచున్నా (డు వై వల్యపదవికై గాలంనా.చి 

యెొవ్వందు గురునీతి శేపాకమును బోంద కుద్దండరీతి మాట్ొడ్డి నిలిచె 

"నెవ్వండు దంభోళిహేతినిర్జ్ట రభారం దలంవె నీలోత్సలధారం గాంగ 

శే. వాని భంజింతు నాతనిమాన మడంతు, నతని నిర్జింతు నాతని నతకరింతు 

నానతిము మహేంద్ర నాయిట్టిహితుండు, నీకు. గలుగ నసాధ్యంబు నెగడు నెందు. 

శే. వకభ కృవ్రశస్థ జై యె తతః పీకు 'చేయాడుధర్మ ౦బు విలువరించె 

నది వినిర్తు కల యె యమరరాజు6, జేయు గాత సయం గ, గ హోన్షేషణంబు, 45 

శే. వ్ర హక. ప్రశాంతితై పాదపతితు నిన్ను నేపువుంబోండి మన్నింవ దయ్యె 

నాల తాంగి6 ప్రవాళశయ్యాశరణ్య, 'జేవూ6 గావింతు విడువు సందేవా మంద్ర, 

క నీవృజ్ఞము సుఖముండుం, గావుత దివ్యా స్త్ర శాలి కామధ్యమునక్ 

చేవేంద్ర ఛెఆకువింటంర, బూవులు శరములుగ చే: రిపుల నిర్జింతున్ ; 47 



తృతీయాశ్వాసము. 47 

సాద౦బున మలయానిలంబు ప్రాపును వసంతంబుసహాయంబును నిండువెన్నెల 
వ నీప 

(క ౦ గలుగ బినాకపాణి యగుహారు నెన జయింవం జాలుదు నని తలం 
వైలిమియు 

కుం దక్కిననారు నాశెవ్వరు ఇంత యని యు తాహంబునం బల్కి_నం బురందరుం 

దు సంకల్పి తార్గంబు సఫలం బయ్యెనని యంకరంగంబున నంతోషించు చు: గంతున 

కి టనియె, 48 
Mm 

ఫీ సంకల్పసంభవ సమకూర్తు వట్ట నే యరుగంగ సీ కసాధ్యంబు గలచె 

యటుకాన కానిమహా కార్యభ రమునం చేము నియోగింతు మిపుడు నిన్ను 

జ కని కదా తను మోంచుశేషునిం బనిచెను హరి 

విబుఫకార్యార్థంబు విశ్వేశ్వరు గుజీంచి యరుగంగవలయు నీ వధికభ కి 

శే వధరకన్యను శళిమాళిం గూర్చవలయుంం బార్వతీవర మేశ్వర ప్రభవ మైన 

దివ్య లేజంబు నేనాపతిత్వ మొంది, జయము గావించు నని చెప్పె జలజభవుండు. 

వ హీమాది, పాదంబున జీవదారువనంబున నియ తాత్తుం డై పరబ్రహ్యోను సంధానంబు 

సేయుచు నంధకారాతి తవంబు నేయు చున్నవాండు పార్వతియు హిమవన్ని యో 

గంబున నీశ్వరునకుం బాయక పరిచర్య నేయు చున్నయది యావ్నార్హ సకలలోక 

వృత్తాంతవిజ్ఞానాగ్థి ౦బు పంపిన యవప్పర స్త్రీ న వర్షంబువలన వింటి నిదిశార్య క క మంబు 

శే. ఇది యనన్యసాభారణ, మిది యవశ్య, మిది పరోపకృ్ళతి కి యాభ్యుదయశాలి 
చేయు మివ్పని సంకల్పసీద్ది గాయ బాహువ్షిక్రమపారీణ వంచబాణ. ర్ 

నే కోరి యశళ్యర్థ నము సేయువారు సురలు, కార్య మూహింప మూ(డులోకమ్సలకును 

నతిశుభము కృత్య మో యల్ప మెనం గాదు, కామసంస్ప ఎహణీయవి శ్ ము(డ వీవు, 

వ. హుతాశనునకు సమోరంబుంబలె మధుమాసంబు సహాయం బగుం గాత DA 

బును సేమంబును బునర్ద ర్భ్శనంబు నయ్యెడు మని దీవించిన దే వేంద్రునియానతి ము 

త్యాల సేస బోలె శిరంబునం దాల్చి మొ రావణ కుంభీకుం భా స్ఫాలనకర్క_శం బగు 

కరంబున వాస్తోప్పతి తన్ను సంస్పర్శించి గారవించిన మన థుండు మధుసనోయు౦ 

డె హీమవత్చర్వతంబు నేరం జనియు నాసమయంబునందు. ర్ 

చ సకలవనంబులందు6 గలసంయమికోటి తపస్సమాధథిని 

స్థకుం బ్ర తికూలవ రి యయి షట్పదకోకిలరా జకీరజా 

లకములతోడం గూడ రుషలాంఛను నెచ్చెలికాండు వచ్చె వా 

ఈక మధుమాసరాజు నవరాగసమంచితపల్ల వాస్తు. డై. ల్క్తే 

శే లు తైనయుప్ష్ర రళ్ళి , చంద మోతీంచి దక్షీణాశాపురం థి 

గంధవావాంబు దీర్భ దీక్హ ౦బు జ! జాగ విడిపేను యహావ్య్యారథాను స్ట్ త మ 

| ral 



48 హరవిలాసము 

శా, ఆమూలాగ్రృమశోకపాదవము ప్ర వత గ వ వాళావళి 

క 

జ్, 

awe 
వ్యామి శృంబుగం బూచె నప్పు డటు సహారా ద్రికంజంబునక్ 

ఛామాకోమల పొదవంక రుహూనంవర్క_౦ బపపేక్షీంవ కు 

ద్వానుం బై నవనంకేజృంభణము సత్త్వం బొవ్ప దీపిందంగన్. రీ 

. చివురుగణితోడ లేమావిపువులు శరముం, జేసీ మధుమానకాలంబు చి త్తజునకు 
నళికులంబుల పేర నామాతరములు, వరుసతో నిల్పె ననం బొల్బె వానియందు. 
నవకము లగుములు మోదువుం, బువు మొగ్గలు విపినవీథిం బొ ల్పెసలారెకొ 

దివుట వసుతుం డనువు ల్ల వుం డిడిననఖతకంబులకు సరి యగుచున్ ర్ 

. వెమట కింపురుష సీ స్రీ లచెక్కు.లందు?, గమ్ మృగ నాఖివత, త భంగంబుం గరచెం 

జందనద్ర వ మిం వయ్య జన్ను (గవకు, నలరుగబన్నీ టిత్రో గుహ్య కాంగనలకు, 59 

* అవ్వుడు వగౌకను లగుతావను లతకి వ (సృయక్ననం స్ప సంభిత డ్రీయారంభులును మదనుం 

డు నమారోోపికప తపుష్పు చాపుండును మఘకరంబులు తత హా శ్ర వరిఫూర ర్హ మధురసగం 

డూషసమువ వలాలిక ప్రియా యాసందోహంబులును మృగంబులు "పృకికండూయనపరా 

యణంబులును వైయుండిరి వెండియు. 6 

వంక జరేణంగంధి యగుపల్వలవారి: గశేణు విచ్చె ని 

శంక మదానళంబునకు గంధగజంబును బది నీమృణా 

లాంకుర మర్గభు క్ర కము నిజాంగనకుం ట్రీయ మారనిచ్చె నా 

వంక: దపోధనుల్ వృాదయవక్సలకక ట్రి బియ మంది చూడ గన్. 61 

. దేసికగానిమార్ల ముల: దిన్న నిరీతులం త 1 యా 

శ్వాసము నొంది సోలి యరవాడినయంగన మోముందమ్రిం బు 

స్పౌసవఘూరరి లేమణము లల్లవం జుంబన మాచరించి యు 

ల్లాస మొనళ్నెం గిన్న రవిలాసీ హిమాచలకందరంబునన్. 62 
+ ఆచ్చరలు పాషుహిందోళ మాలకించి, యిందుమాళి (వృసంఖ్యాన 'మెడలండయ్యె 
నిర్జి లేం ద్రియు లెనట్టినియమపరుల్క నంతరాయంబు లేమి సేయంగ గలవు. 68 
తు వాను క హ్టార్పికోమ వేత్ర కం డగునందికేశ్వరుం డభినవవనంత సమ | 
యారంభసం భూతమనోవి కారంబు _లగ్భప్రమథవీరులభావంబులు భావంచిహుం కా '. 
రంబునేసీ మాను మని యదల్సిన నాళిలానందనుదివ్యశాసనంబునం గాననం బెల్టు. 
నిష్క్మ_౦ంవవ్చత్ంబును నిభృళద్విలేఫంబును మూకాండజంబును బ్రశాంకమృగభారం 1 
బు నె ఇర్చెయుకావనానంబునుంబో అ నుండె చేసియు మనోభవుండు ముక గాంటి. 
యెదుఠుం ఉజక్క_టి బం పక్కి యయా బురశ్యు క్ర కంబు నడచువా(డునుంబో శె. ' 
నునంబునం జంకుచు 'నెట్టకేలకు నాజగ జెట్టి శవంబు నేయుచలికొం డచట్టువట్టునకుం 



తృతీయా శ్వాసము. 49 

జనుదెంచి చుట్టునుం దిరిగియున్న సురపొన్న మోకల నీడనిల్ని య చోట శార్దూల 

. ఛర్మంబునం బర్యంక బంభవరిత పొర్వ కాయుండును నుత్రోన పాణియుంద్రాణాయాను
 

క. నగు నన్తుహా దేవుని హార్భర్థంబునం పుష్పాంజలి వట్టి ఛ్యానావసానావస 

రము౦ బి, తీమీంచుచు. ఇం చిద్విలంబమానశేసరభ దాభి రామ శాం చీక లావయుం6 

గరుక 995 ర బల్ల వావతంసయు నగు పొర్వతిం గనుంగొని యిదియ 

నా. కవసరం బని యథిజ్యశ రాననుం లేం 64 

ఫీ, నలుదశెంజడకొప్టు వదలి వీడక యుండం బెకుపాంపతల పాగ బిగియంజుట్టి 

సుడకప్వుతోం గూడి మిక్కిలి నలు పైన కమనీయకృష్లాజినము ధరించి 

భూ)వి కారము లేనిపొడవు జెవ్చలలోని ఘునదృష్టి నాసి క్మాస్యమున నిల్చి 

యోగవటికంజెంది యొజు వెననిలుకడ మ తబంధ మనువువజుచి 
"గ్లో రా 

శ్రే ని సరంగక మైనమున్నీరువో ల్కె గర్జితము లేనిఘునఖునాఘునము' వోలె 

ధ్యానని శ్చలుం డగునిందుధరుని( జూచి వసవనారా చుం So 

డ్ ఒయ్యన డాయంగాం జనియె నుగృవిలోచను పార్శ ప్రభూ మికిం . 

దయ్యము జేండు నెచ్చెలి యొదక  భయకంపము నుప్ప తెల్హ గాం 

దియ్యనివిల్హు బువ్న ముల దీక్చినయమ్లులు కౌర్యసంపదల్ 

వయ్యము గాంగ భూమి; బడ వై చె నిలింపులు చూచి బెలన్. 66 

క, సావరరాజతనూభవ, యావేళన డాయ వచ్చె నభవుని సేవా స 

._హేవాకత్రాఢిని వన, దేవత లెంతయు గభీరగతిం దనుంగొలువన్. 67 

కే, కద రాగవిభూవణ ప్ర ప క తిమాటు, లలి నశోకలతా ప్ర వాళములు దాల్చి 

సింధువార్మ ప సూన రాజీవ రాజిం) గ చు మా _క్రికరత్న శృంగార యగుచు. . 68 

వః చనుంగవ వ్రేగునక్ మిగులసన్న పుంగా నసియాడం గెంపు మో 

జీన నునుంబట్టుం చేలం గటి లరింగులు వాజంగ. గట్టి భూమిభృ 

శ్రనయ స్కగూనగుచ్చములు దాలిచి లేంజిగురుల్ ధరించి వ 

చ్చిన నడదీవవో లె నిలిచెం దరుణేందుకిరీటునన్ని ధిన్. 60 

కే. శరుణి యందందం ేసరదామ కాంచి, జభునపులినంబు నందుండి జాఆివడంగ . 

మాటిమాటికి వా స్తపద్యముల సెత్తు, చవలభావంబుతో నుండె నభవ్లుమ్తోల. 70 

ఓ, కమ్మనియూర్చు గాడుపులగంద ముం గోల వచ్చి యోష్టుబిం 

-' బమ్హసమీపదేశమునం చాయక యాడెడు లేంటిం గేలి. 

రమ్మన మాటిమాటికి సమం చితవిభ మలోలదృష్టి యె 

యమదిరాకీ చిమ దరహాసవికస్వరగండ పాళి మై. ౨౨ గ 
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తే, అఖిలలతుఇసంపూర్ణ యైనయట్టి, యాలతాకన్విం జూచి పుష్పాయుధుండు చ 
రమణ దాః బూనుజేవతారాధనంబు, నఫలతం చెంచె నని చాల సంతసి లై. 72 | 

ఉ. ఆవ్వుడు డాయ వచ్చె దరుణాబ్దకళాధరు గారి భక్తితో 

నప్పుడు జానె నీశ్వరుండు నంచితయోగసమాధినివ్ష మై6 

దవ్పక చావ్యాసీమం మదం బెనలం బరమంబు సోహా మె 

యొ ప్పెడుదివ్య లేజము సముజ్ఞ లకోటితటిక్ప) కాళ మున్. 7 

క్త ఆసమభయభ క్రూ లలరంగర గునువుంబులు పోయిలించి కోమలి నించెం 

షిసలయభంగంబులతో , ననదునడుము వణంక మృడునియడుగులమోందన్ , 74 

ఊఉ, వల వప్రువ్బు భంగ ములు పొదసరోరువ హూయుగ్య కంబుపై( 
చ 

జల్లి శ్రువోవతంస మగుసంపగి మొగ్గ యక జా ఆంగా 

నల్లన యశ చార్వతి భయంబును భక్రియు సం భ్రమంబు నం 

ధిల్లంగ భర్రకుక్ ఘనఫణి వ భుసోరున కంధకారికిన్, 75 

క. సరిలేనిమగని: బడయుము, తరుణీ యని వర్కె. శివుడు తథ్యమ యిది యా 

శ్వరభాషశ మునకుం దర, తరములయంచైన నన్యథాత్వము గలదే. 76 

ఉ. వంచళరుండు. దత్పరత వా ణవిమోతణకాలముం బ్రతీ 

షీంచుచు గారి శంకరుని జేరనయపవ్పటిరండి యెప్పుడుక్ 
నించునొకో వారుంను తరుణీముణి నంచును వింట నారీ సా 

రించుచు నుండెం బంక నురరీకృత దైవత కార్యధుర్యుం డై. 77 

శే. ద్రీయము శోబభిల్లంగా సమర్పించె గార్కి వననిషయ్యెద జాజి దోకివల్ల వమున 

ఛానునీప్తులు నీటారి (వన్న వైన, వృథులమందాకినీ పద్య బీజమాల. 7 

"కే. అంబుజాకీ సమర్పింప నాదరమున, నతమాల్యంబు నిటలాతుం డందుకొనియెం 

బంచబాణుండు సంధించె నించువిట, నస్తృరాజంబు సన్లోవానాశుగంబు. గ్గ 

మ. శమనారాతి నివృ త్తధెర్యు. డగుచుం జంద్రోదయారంభ కా 

లమునం బొంగిన దుళ్జసాగరములీ లం బక్వబించాధరోే 

వము: గ ర్ఞంకవిలాస నేత్రము నతిస్వచ్చ్భంబున యొప్వ గౌ 

రిముఖాంభోజమునందు నిల్సె సరస శ్రేమంబునం జూడ్కు_లన్. 80 
తే, శై లనుతయును భావంబుకీలు చెలిసీ, యంగ కంబులబులకంబు లంకురింవ 

వ్రాల్చె నెమోము లజ్ఞాభరంబుెషే బరి రిం "గేకరాలోకనంబులం గెల్లుమలంగి, 8l | 

వ. అనంతవరం sre డఠర్కికం బై భెన యింద్రి యజోగేభంబు బలాత్కా-రంబ్బు. 

గా గుదియించ్చి చేతోనికారంబునకుం గారణంబుం చెలియం దలంచి దిశాంచలంఖు 
J 

డ 



తృతీయాశ్వాసము. ర్1 

లంజాపు వజఫునవ్వుడు కట్టెదుర దక్షీణా పాంగనివిష్ట ముష్షి యు నాళ తాంగుండును 

నాకంచిత సవ్య'పాదుండునుం జ కీ రక కుంచును బ బ్రవాతోద్యు క్ష కుండునునై న 

మన న్మభునిం గనుంనొని కవాపరావసవివృద్ధర్రై భుండయ్యె న వ్వేళ భూభంగదు షే చ్చ 

తం ముతో 'టేక్షణంబునం జనియిం చిన' “eS బైన 

కృవీటయోని భువనంబు లెల్ల భయభ్రాంగంబు లై హాహాకారంబులు నేయ నమన 

శేశనుశరళరాసనతూ జీరంబులతోడం 1 గూడ భస్తంబు చేసీన, Ez 
ఫీ నాకభూపషణుఫాలనయనానలము వేత. ప ఆ బిట్టు ఛస్మమయ్యెం 
టి బలాఖిషంగసం (భవ మోవాంబునం గేలిని యవశ మొ వ్రాలి ధరణి 

యువతిసంసర్హ ౦బు యోగవిఘ్నుం బని యభవుం తంకత్షాన మాచరిం చెం 

కేలికాండు కన మ్రోల నొనికి బూడిద మయమైన నామని యుడ్న్చె నా వజ చినట్లు 
3. భారి కనచారుపౌ ఫాగ్య గారవంబు, విలువ పోయిన చెలువున విన్న వోయెం 

బర్వ లేంద్రుండు నిర్వల్ఞాఖభావ రై యున, స్త. నందన ని=టికిం గొంచుంబోయి. రతి 
ప, అనంతరంబ రలీబేవి మోహం ధోనీ న. _లైనలోచనంబుల నత్యంత ప్రీ యదర్శ 

నుం డగు ప్రి యుం గానక sts ee భూమిం బడియున్న భస్త రబుం గని 
యిట్లని బ్రాక్ పీంపం దొడంగ వ! 

డ, చక్కనివారిలోన నెజజాణలలో విటరాజకోటిలాో 
జేక్కనివారిలో6ం గడుం బ్ర,సిద్ధివహించిన నీవు ప్రాణముం 
దక్కినచోట నీమనను థైర్యమున న్నిసీమింతురాలు గా 

_నక్కట | పుప్పసాయక మహాకఠి నాత తృలువో మృ౫తణల్ . 853 
ను, ప్రశిహలాచరితంబు నొవలన నల్బ్సం ees గాంచి బే 

ప్రశికాలాచరితంబు నీవలన నల్బం బెన నేం గంటినే 

కత మెన్నండును లేనిచంద మిది లక్షేఫుత్ర, ! నీయందు న 

న్నతిదుఖాన్విత డించి పోవం దగవా యధథ్వానపుంబట్టునన్, 56 
క, కలతే మన నృథ ! గోత్ర, సలితంబుంజభునసూ త కరబంధంబుల్ 

కలం తే ములేయు he ॥ కలక రకారాధన న దత్సమయమునన్. 87 
క, మెజయంగ మునురC గురియంగ నులుమం బురవీథులం బయోధ రవేళం 

దెజవల రమణులయొద్దకు, నిణుంజింక టిదిశల నింక నెవ్షం డనుపున్ . 88 
సీ మదిరారసాస్వాదమదవికారంబులు బంబాధరలకు విడంబనములు 
a ప్రీయవియోగంబున బెదరించువా డయ్యు నుడువల్లభుండు నిషులోదయుండు 
“. కోయిలనోరూరు రొ త్తమామిడిమోక నవవ పల్ల వంబుబాణత్వ ముడి 
“ శుకశారికలు గూడి కీ స్వరంబులం బలవించం దొడంగౌం చావంబు గదిరి 



క్ి హారవిలాసము 

"తే. మాసములు దుఃఖవడె మధుమాధవములుం జిన్నిమలయానిలంబులు. జిన్న వోయె 

మాట లేటికి వేయు నోమగలరాజ, విశ్వమున నీవు లే కున్న వెలితి వడియె. ర 

కే. వాదయమున నుండి యెవ్వుడు వృాదయనాథ 
వ్రీయముం జెప్పెద నను బెల్ల భేషజంబు 

హృదయమున నుంట నిజమేని మదన యెట్లు 

భస్తమైతివి శే నెట్లు ద్రదుకుః గంటి. 9) 

వ మన్గక! మధరాలాపనినర్హ వండిళంబు లగుగండుంగోయిలల చేలొకో భవనం 

బులకు రొాయభారంబు వంవవు ? చణీపాతయాచితంబు లగుగాథోవగూవానంబు 

లు మజచితే? యార్షవం బగుకునుముప్ర, ధానంబు నాయంగంబులం దిది నీవు రచి 

యించినది కదా? దక్షీ శేతరం బగుమదీయచరణంబు లామా రాగ పరికర ౦బునకుం 

దగదొకో ? వతంగమార్డ 9బున నింగలంబునం బడి ఛవదంకం బాశ్రయించెదంగాక 

మదనుండు లేక రతీదేవి జీవించు ననునవవాదంబు లోర్వవచ్చునే ? నీసుహృృదీశ్వ 

రుం డయినవసంతుం డెచ్చట నున్నవాడు? వటు క్రోధ శేఖావటద్భూ)భంగ భీష 

ణముఖిం డగులలాటలో చములోచనంబు చిచ్చున నతండును వెచ్చి నిన్ను గూడెనే 

యని యేక, కారంబులం బలవింవ! దత్ప్సరిచేవనాత్ష్సరంబులు బాణపాతంబులం : 

బోలి తూజనాటుటయు నెంతయు నొచ్చి యమృధుమాసం బకి్యిసలయకోమలికిం 

బుట్టిన మవావ్యననంబూ రార్చం జేర వచ్చుటయు. 9] 

వీ గ్రోమిడి కైపెక్కి కుసుమంబు లుమియుచు నవటు,ప్ర బేశంబునందుం బొరల 

జేవురించిన లేక చెక్కుటద్దంబులం దాటంక యంగళంబు తన్నియాడ 

న్యాకోశపరి దేవనా కరవ్రాతంబు కంఠగద్దదిక చం గ్రకుగ్రావడల 

హారినీలములవాయ నత్నీనోళమృుల సాబగుగాయ గన్నీ టీసోన గురియ 

లే, ము త్తియంబులు పేరులు ములిసీవడంగ 

హస్తముల వీంగుం జనువోయి యడంచుకొనుచు 

సంబరం బిచ్చె రతిజేవి శంబరారి 

కమలినవనంతు నెదుట దుకఖార్త యగుచు. 0౮2. 

వం ఇన్విధ0బున నారాను “షేరామని యెదుట నెమ్మనంబునC బేరామని యె వర్తిల్లునా ర్రి ॥ 

సం బెరంబిచ్చి సొమ్షనీలంబోయి లేచి వనంతునిం గనుంగొని మాధవ ! నీచెలికానిం ' 
జూడు కపోతకర్చురం బైన భస్యం బైెనవాండు ! నీవు వచ్చుట యొజుంగండు ' 

నుమ ! ననురానురం బై నజగంబు బినతంతుగుణం బె నకోదండంబునం గలగుండ్లు 1 

వెట్టు నిట్టి జగ జెట్టియుం గలండే? యతివరువపవనసంపాతాహతం బైనదీవంబు | 



నుంబోలె నీపరమమి శ్రుండు కృమృఅిలండ్యు నుమ ! నాపావంబునం జేసీ విధి వెలి 

గాధ గ్రొన్ననవిలుకానిం గొనిపోయె. నీవును బరమమి తుండవు గావున నన్నును 

నగ్ని ముఖంబున సీసఖుం గూర్చం బాడి. “శశళితోడంగ్యూడం గాొముదియు మేఘం 

బులోడంగూడ మెటుంగు” ననుట సకలసమ్మతంబు, కునువము శరుశ రీరభనీత చూ 

ర్భంబు శరీరంబునందాల్చి నా మేను విభావసునందు వే ల్చెదం గి సలయతల్పంబులకు 

నిట మున్ను సహాయుండ వగునీకుంజితి పేర్పంజాలవవ్చెనే యని వల్కి_ శోకావే 

శంబున వెండియు. 93 

సీ హస్తయుగము మోడ్చి ప్రార్థించి వలికెదం దమ్మండా నా కిమ్థుం దగ జితాగ్ని 

మందమందంబుగా మలయానిలంబులు వెరవుతో మండంగ వినరులగాతం 

బరలోకతృ స్తీకై బంధు లిద్రజకును ధర్లోదకం బిండు తమిలేనె 
అవర ది శీ నార 

సవా కారమంజరీచరుపిండక బళంబు పెట్టుడు మాకుచె పిీకము ముట్టం 

చేసె పెట్టుండు కస్తూరి దీర్చి యచటం, జేర గొజ్జంగవూసీటం జెంబు లిగుండు 

నన్ను వలరాజుం దలంచి మన్నన. దలిర్చరం దగ సమర్పణ చేయుడు దంపతులకు. 

న. అని తెంపు సేసి యగ్ని వ, వేశంబున కాయిళంబై యన్న సమయంబున రలిను జేళించి 
టి 

యా కాళ వాణి యోదస, ధవర్నీ ! సావాసంబు వలవ దుడుగుము. సీకుం జేరువన 
మేలంగాగలయది నీమగండు కందర్పుండు భుజాదర్చంబునం గన్ను6 గానక కనక 

గర్భుని సమావిర్భూతమనోవి కారునిం చేసి తనకుమారికయం దతనికిం॥ €గాని 
తలంపుయబుట్టించె. కన్ని యంగవనీన తనయన్యాయంబునకుం చాన రోసీ నరసీరుహాస 
నుం డీనునంబుట్టించినవాండు కుసుముశరుండుకచా ! యద్దురాత్తుండు వారకోపా 
నలంబున భనం బగుం గావుత మని శపించిన నది కారణంబుగాం (ద్యు 

మ్నున న త ంచె. అ 95 

డ్, ఎప్పుడు వెండ్డయాడు( బర మేళ్వరుం డద్రితనూజ వేడ్క.తో 

నప్పుడు లబ్ద సౌఖ్యుం డయి యంబిక ప్రార్థన నానదాళివుం 

డెప్పటియట్ట సర్వభువనె క థనుర్ధరునిం చ్రీయుం బ్రియం 

బొవ్చంగ నిచ్చు నీక మది నొందు పేష్టు ఇ నమ్ము ప మాత్ర లోన్. 96 

వ, అని యదృశ్యరూవం బై నభూతంబు రతీ చేవినురణవ్యపసాయబుద్ది మందిభవింవం 

వేని 6 గునుమాయుధబంధుం డగువసంతుండును నావ్ఫ త్తొంతంబునకు సంతసించి 

. యక్కాంత నూరార్చె నాశాపొంతం బవలంబించి శంబరారివత్నియు గోరీ 
కళ్యాణ కాలముం ధృతీవీంచుచు విరవాశీణం బైనశరీరంబు రశ్నీంచుకొను చుండె 

"నంత. 97 



ర్ పారవీలాసము 

ఉ. మంకణమొానివంశమణిమండన ! కాంచిపురీనివాస ! యే 

ణాంక కిరీటదివ్వ<్వచరణాంబుజ నేవక ! వైరిభదృనా 

గాంకుశ ! హారహీరదరవోసవి పొండురకీ ర్తిచం దౌ 

లంకృతదిగ్వి భాగ ! శుభలతణ ! వారిరువాయి లేతణా ! 95 

క. కరదివదానళోఖిత, బిరుదాంకిత ! యంబునిధిగభీరనుశ్భాదయా ! 
పహారచరణకమలవూజా, పరతం ఈస్వాంత ! వంశపావనచరి తా! 99 

మాలిని. మాచమాంబాసుతా ! మానదుర్యోధ నా, యాచ కాభీక్సిత త్యాగచిం తామణ్రీ ! 

ధీచతుర్వర్ల యా స్థిక్యసంపన్ని ధీ ! లోచనాంభోరు వొలోలలల్షీకళా ! 100 (0 ఆచి ల్ 

గద్య. ఇది శ్రిమక్కమలనాభఫౌత్ర మారయా మాత్యపుత్ర, వినయవి భేయ శ్రీనాథ 
. “౪ a 

నామధేయపృణీకం బయినహరవిలానం బనుమహోపుబంధంబునందుం 



అ 

ప్రసా వభ 

కా వేరీవల్ల భ! 

నవసీయ ! నసరషలోకాశ య !ద లోక స్తవనీ సర్వ క్ ద 

ర్వీకరభూపషణభఛ స్త్ ! ను 

ధీకలితవివేక ! యవచిచేవయతిప్పా ! 1 

వః ద్వి తీయవిలాసం బె నగారీకళ్యాణం బాకర్ణింపుము. 9 

శే అవ్విధం౦బున. దన మ్రోల ననమశరుండు, తనకుంగా సీశ్వరుని చేత వ మెన ల 

ధరణిధరకన్య నిందించెం దనదురూఫుంబతులు మెచ్చని చెలువు నిషలమ కాబె. లి - 

వ, అనంతరంబ వసుంధరాధరకన్య యవంధ్య ప్రతిజ్ఞ యె దవన్స మాధినియత శ్వంబు 

వహియింవ నిజాభీ పాయంబు మేనకాచేవి కెటింగించిన. 4 

శే, స్రచ్చి కౌంగిలించుకొని యమ్మ హీధర, సార్వభౌము దేవి చతురభంగి 

బుజ్జగించి కూర్తి ఫొంపిరివోవంగ, హితమితో కిం బుత్తి కిట్టు 'నియె, 5 

డ, ఎక్కడ లేశి వేల్పులు నమోప్సిత దాతలు ముద్దు:గూన నీ 

వెక్క_డ ఘాోరవీరతవ మెక్కుడ యీపటుసాపాసీక్యముల్ , 

కక్కు. శిరీషపుస్సు మవధానపరత్వమునక్ మధ్యువృతం _ es 

బెక్కిన నోర్చునో వివాగ మెక్కిన నోర్చునొ నిశ్చయింపుమా, ఖ్. 

శే, అని నివారి చె గిరివత్నియను.గుంగూంతుం, బార్వతియుం దల్లి మాట జేవట ట్ర దయ్యె ౮ 

సక్స్తార్డ ౦బునకుం జాజుహృదయరుచియంం, నిమ్న మున నోడిగలంనీరు నిలువరాధ్బు/ 

వ, అంక నాచంద్రానన సఖీముఖంబున నిజమనోరథంబు దం డ్రై శెజింగించి యమ 

న. నరణ్యనివాసమునకును ఫలోదయాంతం బై ర సశ చన్సమాధికిని Be 

“తి వడసీ దృఢప, వలా రాటం, 8 

ఈ. టి కరా మణిభుంషణముల్ దిగంద్రావి యిీశ్వరా 

_. గాధనశేళికాతుకవరాయణ యై భరియించ లబాండుర 
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మౌధృతి ఫూర్హ్వ్యకంబుగం చి గాఢవయోధరమండ లీనము 

చ్చే దవికీర్ణ సంహతుల చేలుమహీధరవల్కలంబులన్. 9 

శే, పాశుపత దివ్యదీశం జేవట్టి గారి, చంచరీ కాంగనాగరు చ్భాయ నేలు 

కుటిలకోమలక రదీర్భ మ పట మడమ లంటంగ నిడుపాటిజడలు గట్టె. ఇ TN 

వ ప మురువుసూ పెడునట్టి జభునంబున్తై మాంజి నవధరించెం 

గందుక డవై గారం బువచరించు వాస్తాబ్ధములం బూనె నమమాల 

కసూరికాంగ రాగములతో విలసీల్లు తనువల్లి వా త్తించె ధవళభూతి 

బొమ్స పెండిలిపాటః బ్రొద్దుపుచ్చునెలుంగు నీలకంఠస్తో త,నియతిం సర్ప 

తే, బసిండికమ్యులయందంప్పు: బట్టు వేల, కొంగుచాటున వర్థిల్లుకు చభరమునం 

గంతంగా వె వెం బులితోలుకళవసంబు, బరమకళ్యాణి గిరిసార్వభామకనయ. 11 

తే. హంసతూలికపాన్పు మై నలరు మొగ్గ, యొత్తునును మేను గల్తునీలోత్సలాక్షీ 
బాహువల్లి తలాండగాం బవ్వళించె, శే లపాహిణవట్టి కార ండిలమున. 12 

ఖే. పాశుపకదివ్య దీకావిభాసమాన, దివ్య తేజో వి శేషసందీ వమూ ర్తి ¥ 
“ కాలతాంగికి శకవృద్ధు లైనమునులి, ప్రణతు అగుదురు. భావిప్ర్కృభావళ క్రి, his 

వ. ఇవ్విధంబున న ee ee కరన్యవీజాంబలినిఛానం 

బునుం దరుల తాకుంజంబులకు ని న్ రథారా నే సకంబును నొనర్నుచుః గృష్టాజినో త్త తఠరా 

నాగవతెయు సర్వాంగ భనీ తాభ్యంగమంగళస్నా నయు నె కొంతకాలంబు గడపి 

జ “ాంక్షితంబు కడ:గానక తెంపు సేసీ మండు వేసవిం గనగన మండు నగ్నిను ఖంబు 

గ నడుమన నిలిచి మధ్యాహ్న కాలంబున నర్క_మండలం బాలోకించియు నరాల 

' బునం వక్ష పాళీతణస్టి తంబులును దాడితాధరంబులును బయోధరో లే ధని పాక 
చర్చి క ఈ ద్రివీకణన్థ కితంబులును నాఖిగవ్వూర ప పునిష్టంబులు నగుజలధరజల 

ప అ దోయగియు శిళలిరకాలఎబునం వ గ కులలోనఎ బుక్కిటి. 

బంటినీట నిశాసమయంబుల నిలిచియు నంబు చుళీకంబులును నుడువతికరంబులుశు 

కరువలిందుల్లి నజీర్ణ తరు వర్ష ంబులును నావారంబు7గా దుష్క_రం బై నతవుబు నేయు 

చుండ నొక్కనాండు. 14 

మ. అజినాషాఢధరుండు. వ్రైథకరభాషాతివ్ర గలర్భండు స 
రజబంధు పృతిమాన లేజుండు జటా రాజిచ్భటా తాన్రు మూ 
ర్ధజాం డేకాకివటుండు బ్రావ్యాణుఃడు విశ్రామార్థముంబోలె నా. స 
త్రి జగన్లోహానమూ ర్రిసన్నిధికి నేతెంచెక వచోఎతంబునన్. : 

చే. ఇవ్విధంబున చేతేంచి యెదుట నిలిచి, గొరి నాశీర్వదించె నక్కవట వటుడు 
కలితకేమలనవకుళగంధి మొన, యంగుళీవల్ల వంబుల హస్తమెత్తి, 16 
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చతు న్ధా శ్వాసము, ల్? 

స పార్టణగియు బహుమానపురస్సరంబు గా నయ్యురీషనురవటునకు నతిథిపూజ యొనర్నిన 

నతండును గొండరాచూలి సేయుసత్క్కారం బంగీకరించి ముహూూా ర్రమౌాత,౦0బు 
Uy 

వి శ్ళమించి మేలువడిచూపునం జూచి ప్రస్తావనోచితంబుగా ని ట్లనియె, 17 

| స్ త్రి (త్రీసవజణస్నానతీమం బాణ sr త్ర త్రకీకాయతాకి! 

కునుముంబులును నిష కుశవల్ల వంబులు నులభంబు ల. యిన్ని సుందరాంగి ! 

స త్ర కంబు లన్యోన్యజాలి వై రము6 దక్కి శాంతి కొని యున్న చం దృవదన! 

యనుదినంబును చేవాయా త్ర, కాయిత మానె నీవారపాకాది త్ 

. శక్రికొలందిం దపశ్చర్య సంభఘటింతే, ఫలమువె నాస న్నాగ్ళవాబ.ధ ముడిని 
శామ్రచబింబోష్టి ధర్మ సాధనములందు, నాద్య మగుసాధనంబు చేవాంబ కాచె. రు 
మగువా! నీపెంచినలత్క చిగురున ముకుళంబు నుల సి'ల్లెనె చెపుమా 

పగడపుం౫ మోవివయి, న్నగ వుదయిం చినవిధంబునం బ్రన్ఫుట మె. 19 

వంకజలోచన ! కరద, ర్భాంకురములం మేని సినట్టి యవరాధమునకొ 

రంకుమదపోతకంబుల్క జంకింవవుగా తవ క ప్రశాంతి 'వెలితిగాన్. 20 

: అ ఛృవీథిపరి చ్యుతం బైనయిట్టి, యమరతటినీ జల ప్ర వావామ్మకంటె 

ధరణిధరరాజు నీచర్మి క్రంబుకతన[, బరమ పావనుః డయ్యె నోవద్యనయన !. 21 

సంబంధంబు సా ప్తవదీనంబు గావున నింతతడవు నీతోడం గదిసీ బలుకు. భునికిం 

జేసీ యే నాప్తుండం గావున నొక్క_మాట యడిగిన బ్రౌవాణజా లిన్వ భావ సులభం 

బైన చావలంబుం జూచి హెచ్చు గుందాడం. బని లేదు రవాస్యంబుగా కుండె 

చేనిం జెవ్వము. _ 29 

. ట్ ఫీ “a : (వపృథమ ప జానాథ పావనకులమున బ్రభవించి తబల! వవంచసార 

సౌందర్యసంవద సడిసన్న దానవు నళ్వరం బై శ్వర్యవెపుణంబు 

సౌఖ్యంబు నిరవధి సర్వసామ గనీ యజ వేతిభాగ్య మత్యాయతంబు 

భాగ్యంబు నీశేమి భ్రాంతి మైనది మనోరథ మేమి వెవ్వమా రాజవదన 

. దుష్కరం బైనతవ మిట్టు దొడరి చేసీ మేను డయ్యించుకొనంగ చేమిటికి వచ్చెం 

జిత్తము విచారమార్హంబు? జేర చెచ్చి క త్త్వముంబెలియ. జెప్పు చూతముమృగాక్నీ. 

: పితృ గేవాంబున నవమానంబు పుట్టదు గదా! వన్నగఫణారత్నంబుమాంద6 జెయి 

సాచువాండు గలం చే. నిండు జవ్వనంబునకు౦ దగినవిభూషణంబులు తొలంగం బెట్టి 

నార్థకో చితంబు లగువల్క._లంబు లెట్టులు ధరించితివి చేవలోకనివాసంబున తు 

డెచేని నది వృథాశ్ర, శ మంబు! సేపుట్టినిల్లు జేవభూమియకదా? తగినవరునింగామించి 

సమాధి వహించితి వేని నదియు సీం దగదు రత్నం బొరునివే నన్వేషింవంబడుం 

8 
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గాని యొరు న న్వేషించునే! నిట్టూర్పు గాడ్చుల వే దుర్ణభజనానురాగంబు నీయందు. 

దేటపడుచున్నది. అట్టి కఠినవ్భాదయుం డెవ్వండొకో వాండెవ్వని నపేషీంచియేన్సి 

వీవు తవంబు నేయుచుం గలమ్మాగృపింగళం బగుజటాభారంబు ధరియించం దగ దని 

యంత నిలువక యక్క_వటవటుండు. 94 

ఉ. ఏనును బ వాచారిC దరశేతణ! నీవును గన్య వెంత కా 

'  లానకు నీకుం బెండియ ఫలం బగునేని విచార మేల స 
| నానముతోడ నచ్చునను మాన్యు వివాహము గము తెమ్ము కా 

చేని దపంబులోనిసగ మిళ్చెద మాను తపోభ్రిమానమున్. లీక్: 
వ. అనినం బార్వతి యమ్మిథ్యావటునకుం దనమనోరభం బెలకింగింప నొల్హక వయస్వంగ 

న్నుసన్న నేసిన నచ్చెలిక త్తెయు న త్తపోధనకుమారునితో ని ట్రనియె. అయ్యా! నీక 
ఉతూహాలంబు గలబేని వినుము, కాలకంఠకలో రకంథహుం కార ప్రవ రకం బగు 

పుష్ప చాపునిస మోహనా నై 0 బీకన్యవ్భాదయంబుననాటిన నాయటంగోశె లలాట 

చందనధూసరాలక యె తుహినసంఘాతత తశిలాతలం బగుజనకునింట ధృతిం జెందక' 

మహేంద ప దపళ్ళశు లగుదిగీశుల నుజ్జగించి పినాక పాణిం బతిం గా గోరి తవంబు, 

నేయ సమక బె. సబాష్పుకంఠస్థ్ర ఫం లగుసంగీ తాత్షరంబుల ' విరా పాత చరి 
శ్ర౦బు పాడుచు వనాంఠసఖు లగుకిన్నర రాజకన్యకల వగపించుచుం ద్ర భాగ శేషం 

బు లగునిశాసమయ-ఎబుల నించుకించుక న్మిదించుచు గలం గాంచి నీలకంఠ! యె 

చ్చోటికిం జనియెద వని యస సత్యక ంఠార్చిత బాహుబంధన యయ్యును విరవావ్య థా 

దుస్పహాం బగుతపో భారంబున భర్ష వశీకరింవం దలంచి యున్నయది 'యనివల్కిన 
చ. వికవిక నవ్వి యక్కవటవిప్రకుమవూరుండు మేలు లెస్స వా 

నికి నయి రాగబంధమును న్శ్చి మదిం దరళాయతావ్నీ మో 
సకియ వివాహ వేళం బురశాసనుపొాణి: బర్మిగ్యహి హీంచుచో 

మొకమున బున్ఫుమంచు నహి మోగిన చెట్లు భయంబు చెందునో. 97 
సీ రాయంచ యంచు జీరకు జోక యగుంాక వచ్చియేనికతోలుంబచ్చడంబు 

హరిచందనాస్పదం బగుచనుంగగనమింద బట్టుం జేకానుం గాక ఛనీత ధూళి 
కమనీయచరణలాకూరాగలేఖవే ముది ద్రికం బగుం గాక రు (ద్రభూమి 

కఠి ము లంగ 'వేయకంబుతోం మం గాక పెంజిలువ పేరు 
"తే, మనువు ఇటలా యుండెం బో మానవతికి 

నివ్విధం బన్న లోకంబు లెల్ల నగర 

యవావా ! ముదిగొడ్డు చెక్కి. బికటనంబుం | జేయం బోవుట యదీయు మేల్చాయ చువ్వె. టా 2 



. చతు ర్థా శ్వాసము. ర్ం 

డ్ పుట్టు వెణుంగ నెవ్వరికిం బోలదు మూండవకన్ను6 జూచి చే 

వ 

పట్టు 'వెట్టీవా( డయిన bess డట జంతుకోటికి౯ 

గట్రినతోలు చీర కలకలి ల్మిప్ర,కాళశము నేయు చున్న చె 

ప్పట్టునం జూచినక్ శివునిబె సీ యెజుంగయగరాదు భామినీ, 29 

, మాటలేటికిం జూలింపుమా తవంబు, హరుని గూర్చి సరోజపత్రాయ తాత, | 

వలదు తివియంగం బాంతినవాండికొలటు, యూపసత్కి)్యయకర్ణ మెయు న్నె చెపుము. 
జి రౌ 

. అనిన నక్క_పటవటునకు నవ్వధూటి యి ట్లనియె. 31 

* చాలు వివాదము ల్పదిగ శంభునిగూరి చి యిట్టిపల్కు- లీ 

వాలముచేసీ వల్కి-తివి మొనను నౌ విను చంద్రృమఃకళా 

నూళిపయి న్యదీయ మగుమానస మెంతయు( జిక్కె నింక నేం 

జాలుదు నయ్య యెమైయి భుజంగనిభూపణునిం దొరంగంగన్. లలి 

. అని జయావిజయలం సగ యపాంగంబులః గెంపు గదుర నీ ట్ర, వారి శం 

- 

కరుని గుణించి యింకను వంకరకొంకరమాటలాడ కత "డైతని మెడ 

వట్టి నూకుం డని పల్కి. కోపా వేశంబున. 38 

జిలుం గ గువల్క_లాంచలము వె న్నయి పన్నులమోంద జాజంగా 

నలంకం దుపారశె లనుత యవ్వలిమో మయి నాలుగేన్నడం 

బులు సని భ్రూకటీకుటిలముగ్గలలాటము ఖేందుబిం బ యె nF 

మలంగి కనుంగొ నెక్ భుజగమండను నక్క_పటద్విజో త్తమున్. త్ర 

. సామాత్కారముం జెంబె నవ్వుచు గిరీశానుండు ఛా శ్రీ ధరా 

.ధ్యమైవత్యముం యే మనిర్భరకటాకమూలోకనప్రైఢిమక్ 

సీషేంచెక్ దరళాక్షీయు న్మనమున న్వీ్రీడా ప్ర మోదతమా న 

దామ్షీణ్యంబులు సందడింప నిలిచెం దత్సన్ని ధానంబునన్ లర 

ఆరు దగునీతపమ్థునకు నమృడువోయితి చేలుకొమసీ 

'వరవుడ నంచు జాలి వ్రియవాక్యములం దగ me 

ధరణిధ రేం ద నందన యుద గ తపోమహనీయ వేదనా 

భర మఖిలంబు వీడొ-లిసి భావమునం బరితోప, మందుచున్. 36 

జయవిజయ లను ప్రైణసఖులతోడం గూడ మాతండ్రి, హీమవత్ప్సర్వ లేంద్రు, ండు చేవ 

- రకు; (బ్ర మాణీకరింపం బాత్రం బయ్యెను, కన్యకం బికళ్ళవరాధీన నణట చేవరు 

చి _క్రంబున నవధరింవవలయు నని విన్న పంబు నేయిం చిన. 87 

'శే. అమృతకరమాళి యవుం గాక యనుచు బలికి వేడ్క. గిరిరాజనందన పీడుకొలిపి 

.. తారగింిశేళి దివ్యచి త్తమునం దలంవె, స ప్పమునుల నరుంధ రీసంయుతముగ.  రీకి 
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శా. అస్నప్తర్షు లరుంధతీసహితు లై యాకాళమార్దంబునక్-. 

మ, 

రీ 

భాసందోవాము సూర్యచంద్రరుచులక్ - ఖభ౦జించంగా డి శె 

లాసస్తానముం జేరవచ్చి కని రుల్లాసంబునక హేౌమపీ 

ఠాసీనుం డయి జేవత ల్లూలువ రాజైయున్న శ్రీ కంఠునిన్. 89) 
త 9 చదియార్వన్నె వసీండివల్క_లమునక్ష్ భాసిల్లు ముత్యాలజ 

న్నిదముల్ రత్నమయూాత్షతంబులును మాణిక్యంపుంబా త్రంబునక్ 

జదు రొప్పక ధరియించి యల్పధరణీజాతంబులక్ బోలెం గ 

'బ్రైదురక్- నిల్చినదిప్యసంయముల సంవీవ్షీంచి సంభావనన్. 40 

సీ. ఆకాశగంగలో నఘుమర్హ ణస్నాన మవారవాంబును 'జేయునట్టివారిం 

సాపి తాశ్వు చే భానుమంతుని చేత గురుభౌవమున (మ్రొక్కు. గొనెడిచారి 

నంత్య కాలమునయం దుర్వితోంగాడ నుదధిలోపల మున కున్న వారి re ౧ 
సర్హ శేషమున కై సావోయ్య మొనరించి పర మేష్టి చే మెచ్చు బడయువారి 

లే. గగనమును లేడువురవారిక ట్రైదురన, వతివదంబుల వె దృష్టి భ_కినిడిన 

దివ్యచరిత నరుంధ తీదేవిం జూచి, సమృదము నొంచె కందర్చ్పశాసనుండు. 4] 

"లే. అంధకారి యరుంధతి నాదరించె, గౌరవంబున భేదంబు కలుగకుండ౦ 

క, 

బెద్దవారికి స్తీ ఫుంవిభేద మేల, మాననీయంబు పుణ్యకర్తంబుగాక. 42 

అబుములం జూడ శివునకు, దారవరిగ్స వాము వెంట దద్దయు? దగి లక్ / 
దారవర్మ గృహమే కద్క సారపుభర ముల కెల్ల సాధన మరయన్. 4 

ఉ. పర్వతిసార్వఖౌముసుత మై ననురాగము సంపృరూఢమై 

శర్వుని చిత్తవృత్తి కొనసాగుచు నుండుట కానవచ్చుటం 

బూర్వపుందవ్వుం జేసి వెజం బొందుచు నున్న యనంగుం డెంతయుక 

నిర్చృతిం జెంబె నౌ తనదునీతి ఫలించి తవంబు వండినన్.. 

వ, అప్పుడు సప్పద్దలు వార్ష వినయభ కి శృధ్ధవిశ్వాసతాత్సర్యంబులు మనంబునం బెన 
నోనంగం గేలుదోయి మొగిచి ఫాలభాగంబునం గీలించి కంటకిత కఫోలభాగులై దేవా! 
యింత కాలంబునకుం గదా మాఠరపో దానాధ్యయనయ జ్ఞ వ్ర తాదిధ ర్మంబులం ఫలి 

యించె భువనాధ్యతుండ వైననీవు మనోరథాగోచరం బై నమన్ననం జేసీ మనోవిష 
యంబున మన్నించితి వింతకం టెను భాగ్యంబుగల దే యవ్వానిచి త్తంబున నీవు వ దం. 

తువ్ర వాడు కృ తార్లుండు గదా నసీచి _త్తంబున వ మాక అ వజ 

వర్ణి ంవచనేల ? భవళ్చుంభావనావిశేషంబునయంద మాకు పుకు వ్రత్యయం . 
ఖు య్య యువ పృదనుభ్యానసంభ వం బగువ వ, మోదభారంబు మాయంతరంగ అశకలయాం; 



చతుర్థాశ్వాసము. él 

దంగీకరించుటకు సకభూ ఆంత ర్యామి వగునీవ చనూణంబు.మాటలు "వేయు నేటికిం 

జింతితోపస్థి తుల మైనమమ్యు చేవనిపంపునం దలంచితిరో యానతిం డనుటయు. 45 

చ. లలితజటాకిరీటసదలంకృత మైనశశాంక శేఖ కో 

మలరుచి దంతదీధితినమాజముతో. బొదలంగం జేయుచుక్ 

బలికి లలాటలోచనుండు చ్రన్ఫుటభంగి ముని వ,జంబుతో. 

దొలకరి మేఘుఘోషములతోం బురణించు సమంచితధ్య్వనిన్. 46 

శే. ఎజుంగుదురు కాదె మరు నాహృాదయవృ త్తి, నాకొజకు నేన వర్షింతు నేకృతులను _ 

మన సోమూర్తు అెనిమిది మానులార, భువనరమో ప్రయోజనంబునక శాబె. Ay 

శే, విప్రకృృతు లె నయబ్బంది వేల్చు లెల్ల, మనగ గోరిరి సేనాని మళ్చ)సూతి 

ననఘులార తృష్టాతురు లైనవారు; వారివావాంబు ఘనవృష్టిం గోరినట్లు. శక 

వ, నీఠదర్శంబ పార్వతిని ధర్మవత్నింగా న పేశ్నించు చున్నవాండ మాకొజకు మారు హి 

మాచలంబునకుం బోయి యక్యాా-ర్యంబు సంఘటించవవలయు యుప తృంఘటితంబు 

లె నసంబంధ ముల శెన్నండును పికారంబు పుట్టనేర దభ్యున్న తుండును సీ తిమంతుం 

డును వసుంధ శాభారధూర్వహుండును నగునద్ధరాధరసార్య భ్ ముండు సంబంధబాొం 

ధవార్హు ౦డు కన్యార్థ్ ౦బ యిటు పవి రింపు:డు భవత్స )ణిహి హితంబు లె నపురాణా. 

ల. గదా లోకవ్యవ కరంబులకు నిదర్శనంబు శై యుండు నీయరుంధతీజే 

వియునీ కార్యంబునకు సహాయ కాయలదు విశేషించి వివాహళోభన కార్యంబులయం 

దుం బురం శ్రీ జనంబులకు. జనవుచెల్లు నిది శుభముహూా ర్హం బిచ్వడ కదలి యోవధి 

కు ప్రగ్థప్రరంబునకం జనుండు శు కెైలాససాన్నుప, వ బేశంబులం బునన్సమాగ మం బగుం గాత 

వ శంభుండు విస ప్రంభగంభీరంబునా ల్ యిచ్చిన, త్త టా 

చ. అతడు సమ ప్రకంయమిజనాద్యుఃడు శైలను తాపర్మిగ్సవో 

యతుం డయి యుండగా నురమహరి రి వరేణ్యులు ప్రా పౌ క్షన నవజా 

పతులు తదాదిగా వాదయపంకరువాంబుల త్ బర్మిగ్య వహ 

వ్యతికరసంభ వం బయినయచ్చపులబజ్ఞ వరిత్యబించుచున్ 50 

వు మహాప్రసాదం బని యంబరమార్ల ౦బున హిమవంతంబు జాయం జని. 51 

శే, గగనమున నుండి డిగ్గి సత్కార యు క్రి వెలింగె హన రకాల రంలనిన కను 

నిర్శ లం 'బైననిధిలోని సీడందోంచు, నిందుబింబంబులనుబోలి బుషిగణంబు. రతి 

శా, లో ధర్మిత్రి బవరికంపంబోంద నత్యంతస 

మైోదంబుక్. భయభ క్ర్తులుక్ మనమునక్ ముట్టంగ శ లేంద్రుం డం 

ఫోదాశారముతోడ డిగ్గి నమహాపుణ్యాత్తులక్ “సర్వలో | 

శాదిశ్రేష్టుల వే యదుర్కొ-నియె సరవా వా? డె. pe 0 వ 
జ 



ర్ల హరవిలాసము 

కే, ఛాతుత్శామ్సాధరుండు దేవదారుభుజుండు, సానువతగ్ధలుండు వటస్క_ంధుండై న 

| పరల కళ సంభ్రమముతోడ, కి నతిభ క్రి ఇదురుకొనియె, 

చళ్ల న్స్ విధిమార్ల మొక్కి_౦క వీసరవోకుండ, నర మ 4 (ది కి యాకలాప 

మాచరించి వినిరలాచారసంపన్ను లగుశ్మ్మవార్దుల ee 

నంతఃపురానకు నల్లం దోడొ-ని పోయి క్రమముగా నుచితాసనముల నునిచి _ 

సాగకకుశలవార్తాను పూర్వకముగ నతిగఫీర ప పృన్ఫుటాత్షరముల కీ 

కే, వారితో నిట్టులనియె న మేరుసఖుండు, శాఢవిన రహ వనక తూరు డగుచు 

వా స్తయుగళంబు మొగిచి సం ప్రార్థనమున, యావదర్థ పదం బగునట్లు గాయ. ల్ 

కే. అపహయోదసముద్భవం 'బైనవాన, యనధిగ కేప్రువ్పజాలకం బై సఫలము 

పుణ్యని ధులార ! నాగ్భహ౦ంబునకు మారు, తలంపుగానితలంపుగా6ం దారసీలుట, ల$ 

క్ష. శెంటను నేం బావను,డను, వింటిరె మునులార ! మాసవిత్రాంఘ్రు లు వ 

న్నంటుట మదీయమూరము, వెంటం గా న్మృభ్రగంగ వెల్లి విరయుటన్ , by 

కీ సావరం బగుమేను పాపనక్వము జెంచె భవదీయ పాదసంస్ప ర్శనమునC 

గడగంటి నాజన్మ కతికృతార్థతం బొందం గన్నులారల మిమం గానంబడని 
యువ ముక్కా పాసమభ్యుదితసంతోమంబు నిండి దెవాఖటె నా ఛెన్తునమున 

మీ కేజమున నాదు మేనిలో: దహతవా కలుహింబువటలంబు వ్ పోయి 

చే, ననుం గృ తార్థుని 'జేయం బావనుని చేయం బరమపుణ్యునిం జేయ సంవశ్ను6 జేయ 

దలంచి యేతెంచితిరి గాని తక్కుగల బె, కార్య మూనతి యిం డార్యవర్యులార! రు 

మ, అని పర్జనృకఠోరగర్ద శినగా నాడంబరాటోపముం 

జెనయం బల్బ్కు_గభీరనిస్యనమునక్ శీతాచలేం దు,౦డు వ 
లో 

ల్కిన నందందం బ్రతిధ్వను ల్మణిగుహాగేవాంబులం దుండ6 గా 

నినుమార్పల్కి_నరీతిం దోంచె నపు డూహింపక్ ముని గ్ ణికిన్. 59 

వ. అప్పు డంగిరనుం దందజిమునులయనుమతి నప్పర్వ లేం, దున కి ట్లనియె, 60 

క, సర్వము సంపన్న ంబగు నుర్వీభరసార్వ'భౌమ యుల్ల ము నీకుక్ 
సరో్యన్నతంబు గాజెయ ఖర్వము లగునీమవహాశిఖరములభంగిన్, 61 

వ. చరాచరభూతజాలంబులకు నాధారుండ వగునిన్నుం బురాణబ వావాదులు విష్షుం 
UJ ణ 

డని స్తుతింతురు. స ప్పపా తాళభవనగోళమూలాధథారంబ వగునీవు భూభువనంబు 

భరియింపని నాడు భుజంగమశేఖరుండు మృణాల పేశలం బగుఫణామండలంబున 

నిడి ఛరింవ సమర్థుం డగునే ? సత్పావనంబురును నా సేతుసము ద్రాపని చిన్నా ౦బులు : 

నగు నీసలిలప్రవావాంబులు భవత్కీ- ర్రితర్థంబులుంభోలి భువన పూపనంబులు, తిర్య 

/ 
/ 
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29 

చతున్థాశ్వాసము, 683 

'హార్తార్షఫ ర గానరి టు లా ర్ ము తవిక్కృమావ తారంబున విరా డ్రూవంబు వహి 

చినవివ్వశ్సేన షమ నీకు నితరవర్వతంబులకును సాకేత ఇది యిట్లుండ 

నిమ్మ మేము వచ్చినకార్యంబు సావధానుండ వయి యాకర్టి ర్జింపుము. 62 

: a లేనియాశ్వ రశబ్దంబుం దాల్చు నెవ్వండు ee 

నవని వ సృథానంబు నై నయంగంబుల సవరించు నెవ్వాండు సకలజగము 

త... వసీయించి యెవ్వనిం గంద్రు యోగీశ్వ లేశ్వరుల్ యోగదృష్టి 

ఇెవ్వనివదము సూర్మేతబుధులు పునళోవృ _త్తిళూన్యక మండ్రు తెలిసీ 

* యతండుశంభుండు విశ్వలోశె కసాత్నీ, య? కు నీయనుంగంగూంతు 

నిము పెండిలిపెద్దల మేము మికుం దుహినగిరిరాజ! భాగ్యవంతుండ వైతి. 69 
1 క్రైలోక్యమునకుం జంద్రకళాధరుండు తండ్రి, తల్లి యౌాంగాక యిీాతలిరుంబోండి 
హరునకు ; ,మొకు మొక్కి యనంతరం బమరు లీకుటిలకుంతలకు 'య్రైొక్కుదురు గాక 

* యాతలోదరి నిచ్చి హీతబాంధవంబున నగుదుగాక గురుండ నఖలవతికి 

gio 

సీరాజబించాన్య కారణంబుగ న ద్భికులము డేవకులంబుం -గలియుంగాక 

+, తగినవరునకుం గన్యకాదాన మిచ్చు, నంతకంటెను మణి భాగ్య మన్య మేది 
కల్లి దండ్రుల శఖలభూధరవనేణ్య !, సకలయజ్ఞాంగ సము దాయ జన్మ భవన | 64 

దాతివంట నీవు మేము సంధాతలమంట, ₹ారవపుః బెండ్లికా:తురు శారియంట 

శంభుడంట పుండ్ల కొడు కిది సంప్రదాయ, మభఖినుతింపంగ 6 దగు బర్వత్శాగ గ్రగణ్య! 

. అని చేవర్షి బహు హుప్ప కారమధురవ్యా హారసం దర్భముం 

బసిగొం లం దండ పార్గ్వమున సద్భావంబు లజ్ఞాభరం 

బును మొగ్గంబును దోవ నమవదనాంభోజూాత యె యలన 
థి WU os య 

లన లెక్కి_ంచుచు నుండె బాణి నవలీళాపద ప త్ర౦బులన్. 66 

=, భూమిధరరాజు సంపూర్ణ కాము: డయ్యు 

ముదముతో మేనకాబేవి మొగము నూచి 

కన్యకాదాన వేళల: గలదు చనవు 

క్షీతి గృవాన్థులకంటె సచ్రేహినులకు, 67. 

. అనం౦ంతరంబ తనకూర్శికన్యం జూ చి హిమవంతుండు. ఇ 

1 <n * రౌవమ్మ తల్లి ! సర్వజగచ్చరణ్యున కమృ తాంశుమొళికి నెతి భత 

యర్గులె వచ్చినా రాదిమబ హాలు ఫఘనపుణ్య రానులు గగనమునులు 
థి జా ల 

పరమపతివ్ర, తా పరిష చ్భిరోమణి యచె యరుంధతి త్రి లో క్యేకవినుత 

నీవు కారణముగ నెజయంగ సిద్ధించె భాగ్యంబు గృహ మేధి ఫలము నాకు 
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కే, ననుచు మొక్కి-ంవె బుమలకు నందజకును, నబ్దభి వుకోడలికిం దుషారా ద్రి నాశుః 

డవధరింపు:డు శివునియర్థాంగలక్కీ ప్ర ణుతి యొనరించె మొ కని పల్కి. నగుచు. 

తే. ఈపి ప్ఫితార్థక్ర్ అవు ఈ డైన, , శెలపతిమాట కందటు సంతసిల్లి | 

వ్రణాతి యొనరించి యంజలిపాణి యైన, గారి నాశీర్వదించిరి గగనమునులు, 7 | 

వ. అనంతరంబ యభఖిలషితవరసం ప్రా ప్రిసము ముపజాతకుతూహల యగునాహం౦ంసగమన 

నరుంధతి తఈనతొడలమోంద. గూర్చుండం బెట్టుకొనియె మునులును వినిశ్చిశ కారు 

లె వివాహతిథి నేంటికి నాలవనాం డని ముహూ రృనిశ్చయంబు నేసి సారుంధలీ 

కలె హిమాచలంబు నామం త్రించి చని విశుద్ధం బైన కార్యార్థ౦బు విన్నవించి య 

మృహాదేవుం డనువ నిజస్థానంబుల కరిగిరి. వశువతియు చెట్ట శేలకు దివస్మత్ర యంబు 

డపుచుండె నట అమల ప్ర స్టప్రరంభునందు: (/1 

కే. పీషథీనాథు.: డభివృద్ధి నొందు చుండం, దిథికి జామిత్ర గుణము సంధిల్లుచుండం 

బర్వ లేంద్రుండు సము పేతబాంధవుండు, ఫు త కో ద్వాహకళ్య్యాణ మునకుం దొడంగె 

శే. నవశుభారంభసంవిధానముల నపుడు, కౌతుకవ్య గ, కాంతానికాయ మగుచు 

ననుపమస్స్ఫూ ర్ల సానుమం తునిప్రురంబు, నకలమును నొక్క-యిలువోలె సం తో మించె, 

స్ప సంతానక ద్రుమచ్భాయాసమాకీర్ష రాజపీ థీవరి వ్రాజితంబు 

ధవళ చీనాంశుకో క్రమసమాకల్పిక మవానీయకతర కేతుముండనంబు 

సమధిక స్తంభకాంచనతోరణావళి మేళనో 'లేజితమిహిరదీ ప్రి 

మ్రళగృహ ద్వార పర్యంత సరివానిక సుమగుచ్చమాలికాసుంద రంబు 

గరుడగంధర్వ కిన్నర ఖచరయతు, సిద్ది న్యూ ధరాంగ నా శ్రైణీభరిత 

మఖిలలోక విలోచన హర్ష కరము, రాజికం బయ్యె నోషధి ప ప్రస్థపురము, (ర్త 

వః మెల తీ ముహూొ _ర్హంబున ను _త్తరిఫల్లునినత త్ర, త ంబునకుం జం క వ గలుగుచుం 

డం “సెతివుత్రవంకు లగునము త్తెదువ లమ శకానికి ట్రం ఖు సేసీ రపుడు. 75 

శే, గారసిద్ధార్థవినివేశ క లిక మగుచుం దరుణదూర్వా వ్ర వాళసంభరిత మగుచు 

నాత్మ రమౌళిలీముఖం బగుచు నపుడు, బాల కభ్యంగ నై వథ్యలీల యమరె. 76 

క బం7ారుకంకవత్ర,ము6) "గెంగేల ధరించి యొసప్పె గిరినందన య 

భ్యంగముకణి భొస్క-రకర, సంగత యగువిదియనాంటిళళికళవో లెన్.. 77 

aw 3 కమనీయలో భధ కల్క_౦బునలుంగున నభ్యంగ తె లంబు నపనయించి 

యాశ్యామ "మైన కాలాగరుద్రవమున నంగరాగాలేవ మాచరించి 

కస్తూరి పునుంగును గంధసారంబును సంవుగినూనెయు నంతరించి 

యఫ్ షే షకవిధియోగ్య మగుమడు6. గొల్లియ నిర్తాశ్స్బిలము గా నెలకి గట్టి 



చతున్ధ్థాశ్యాసము. D9 

శే.చలువనెల వైన ముత్యాలచవికెలోనం బృథులమాణిక్యశళి కాంత పీఠియందుం 
బదియునార్వ న్నె పసీండికుంభములనీట, జలకమార్చిరి గారికిం జం ద్ర ముఖులు. 3 

త్ లం గ న్ అర ఆప వ మంగళస్నానవిశుద్ధ గా తి యు గృహళపత్యుద్రమనీయయునై. వఫల్ల కాశయగుళర 

త్కాలవనుంధ రయుంబోనిపార్వతిం దత్స్య) దేశంబులనుండి మణి స్తంభచకుష్రయాఖి 

శామంబును వి తానవంతంబును నగుకౌతుక వేదిమధ్యంబునకుం దెచ్చి నెబ్చెలు 

లలంకరింపం దొడంగి రబ్వుడు, 79 

లే. అగరుధూవంబు సంఫ్రూజి తార్ద భావ, మంతరన్య స్తకుసుమమాల్యము తదీయ 

మలిమనోజ్ఞ ౧బు భమ్మిల్ల మలరుంబోడి, యిప్పవ్రూదండం గ్ల సేసె చెలమినోర్తు. 5) 

శే. కలితసోరోచనావ త కములతోడం, గరము విలసీలై నీహారగిరికనూ జ 
చక, వాకవదాంకిత నై కతములం, గరము విలసీల్లునా కాశగంగ వో లె. 81 

శే, తుమైదలతోడం గూడిన శమ్మివోలె, జలదశేఖాయుతం బై నచం ద్రుపగిది 
ఫాలమున6ం గుంతలంబు నేర్పజచినపుడు, నెలవుగాం దోంయె గిరికన్య'నెమ్మొగంబు.02 

వ మణియు నొక్క-నైరంథధ్రి లో ధ్ర కహాయరూతుంబును నోరోచనాత్నేపని తాంత 
శారంబునగునీహారగిరికన్య కాలలామంబుకపోలభాగంబునంబరాగలాభంబు సంధిల్లం 

గ ర్లావతంసంబుగా6 గాయజ ప రోహణంబు. గీలించె. నొక్క_చంచలాపూంగి మం 

చుంగొండరాచూలియధర న 'వాళంబు కించిన్ల ధూక చ్చ్భవిసృష్టరాగం బుం గావించి, 

నొక్క-యిందుబిం బానన యందనిక చరణాంబుజంబులం గోక్టలత్తుక వా త్తించెం 

నొకకినలయ పాణి చరణవల్ల వంబుల ఫాలలో చనుకిరీట బా'లేందుని ముట్టు మని 

నెట్టుకొని దీవించె. నొక్కశాతోదరి కళిదసుతాజాతనీలోత్ప లవలాశ కాంతిమం 
తంబు లై నహిమవంతుముద్దుం గూ(తునిద్దంపు వెడందసోగ కన్నులం గాలాంజనంబు 

మంగళార్థంబుగా రచియించె. నవ్వుడు కునుముంబులతోడ లతయును నత్త తగ 

వాతారక ౦బులతోడ రాత్రియును గలహంససందోవాంబుతోడ మందాకినియుం 

బోలె ది వ్యాభరణంబులతోడం గాడి పార్వతి సర్వలోకనయనోత్సవకర యయ్యు 

నయ్యవసరంబున. S83 

చ ద్రవ మయి యున్న శ్వ శ్తహరి తాళమన శ్ళిలలం గరంగి చ 

ల్ల వమున( పోంచి మేనక యలంకరణం బోొనరించె గారికి 

నవనవప త్ర, భంగ రచనాక లనంబున వా. మ | 

త్యవిహతలీల రత్న ముకురామలకోమలగండమండలిన్ . 84 

లే. దంత తాటంకమండనోచ్భాసి మైన, ముద్దు:గన్ని యయాననాంభోజ మెత్తి 

తీర్చి రచియించె మేనకాదేని రక్తి మలయజంబునం గళ్యాణతిలక శేఖ. 85 

వ ప్రమద స్తనో చృేదనం చాదిగా నెయ్యది సన్ తం బయ్యె నది మనోర 



66 హరవిలాసము 

కంబు ఫలియింప వివాజాదీకూతిలకంబు లలాటంబునం దీన్ని యధి హ్లౌ నాంతక రసన్ని 

వేశం బె ధాత తీ (| సార్యమూణం బైనఫూర్జ్మ కాతుకవా స్తసూ ల ంబు బంధించి 

మేన కాచేవి బావా అతా యయ్యె నవ్వుడు నవ ఫేనపుంజ " ముగుదు్ధాబ్ధివచి 

పోలి. బట్టుపుట్టంబు గట్టి చెలువారు నాసరోరుహాక్నీ కులచేవతలకు మొక్కి 

ము త్రెదువల యు. నేసి కళ్యాణమండవమ్లునం దఖిలపరివారపరివృతయై. 

io ede గూర్చుండి మవోతలాాఛనునాగ మనంబు6 టి తీక్షించుచు 

నుండె నంత, 86 

రీ “pe సం పాదించె భసీతోంగరాగ౦బు మాహేశళి రుద్రాతమాల( గూర్చె 

శామారి వెలయించె గ జచర్మ శ ఛేలంబు వైన్లవి తోలుదువ్వలువ మడింవెం 

వారాహి కెంగేల గారాపు వే లికి? శైసెనె మణిమయాకల్పవ జ్కి_ 

నింద్రాణి తో గూడి హేరాళముగ వ్పువ్నెః జాముండ వాస్తభూపా వ్ర జంబు 

"కే నాదికాలంబు సతిం బెండ్లి మాడం బోవు నవసరంబున చెబ్బంగి సవదరించె 

దివ్యశ్ళంగార మబ్బంగి దేవదేవు, డాదరించెను సమ్మోద మావహిల్ల. _ ర 

సీ భసితంబు కర్పూర పాళికస్తూరి కాభరి తాంగరాగసంపద వహీంచె | 

పచ్చియేనుంగుతోలు వసిండిక ములపట్టుపచ్చడం బనెడివి భ్రమముం దాల్చె 

భుజమధ్యమునం గ్రాలు భోగిభోగంబులు తారహారములచందంబు నొంచె 

జేసఆిం చినకంటి చిగురు చాయలతీజు సీందూరతిలకంబువెలువు నించె 

శే. దినమునందును వెన్నెల దీటుకొన(గ, ఆ శవంబున విగతలాంఛనతం జెంది 

వాల నొప్పారునుకుమారచం ద్ర శేఖ, శనకుం చాన చూడామణిత్వము వహింభె.5ు 

వ. ఇవ్విధంబున గం7:' ధరుండు సమాసన్న గణావనీతం బై నఖద్దంబున నీడంజూచి నంది 

భుజావలంబియె శార్దూలచర sels బగువృషభంబును ఛై లాసశళిఖ 

రంబుంబోతే నారో త. సేన్సీ బ్రాహ్ "మొదలయినమాతృకలును గ పాలాభరణ 

మైన భద్ర, ద కాళియు భృంగిరిటని కుంభ ధర భద్ర, ద కాళ ప ప్రముఖ వ వ్రనుథపరివారంబు 

నుం బరి వేష్టం కం న స లా చ్వాత్రింళ 

Pee Pe నొలువ సవాస్రరళ్ళి ధవళాతవ్మత్రంబు ధరియింప 
గంగాయమునలు వింజామర లిడ నుభయ పార్శ్వంబుల నిజవాహనారూఢులె 

వారివిధాతలు వే ఈవాస్తులె కేలంగుండు పాయం టదొలంగుం డనుచు సందడి. 

చెడ sels. గలహాశనతుంబురులును విశ్వావనువులును హాహాహూాహు హువ్చు. 

లును ద్రిపురవిజయాదివిద్యాధరులును ది, ది ప్రురవిజయాది క ౦బు లుగ్గడించు చుండ స క్ల 

రు లరుంధ తీసపితంబు గా మంగళ ద (ద,వ్యంబులు సంతరించుకొని కడలి నాకాశమా ' 



చతు రా శ్వాసము, 67 

గ్రంబునం జా మోకరకింకిణీ క్వాణంబులు నెలంగ ముహూా_ర్థంబునకో నగేందృగు ప్త భం 

బగునోవధి వస్థపురంబునకుం జని తదీయోవకంఠంబున డిన. 89 

ను, వనగంధద్విపరాజి నెక్కి యధిక వ్యాయామవిహ్సోరసం 

వాననుల్ బంధులు మేదినీధరము లుద్యత్కీ- ర్తితోం దోడు రా 

మనమందుం బ్ర మదంబు పొంగ దీవిషస్తాన్యుండం ధీరుం డెదు 

ర్కొ-నె నీహారగిరీశ్వరుండు సుమనఃకోదండసం హోరునిన్. 90 

వ. ఇట్టెదురొగ-ని తుషారగిరీశ్వురుండు మేనకాదేని పసిండిపాత్రంబుల జలంబు 

వోయ _ సురాసురకిరీటమణిశాణో ల్తేజితంబు  లగుపురానురాంతకునిపదంబులు 

గడిని కన్యాదానం బొనరించె నంతం దుహోరగిరికన్య కాశంకరులు సంక ల్పసేద్ధి వడ 

సిరి నిర్వ త్తపాణ్మిృహణమవోత్సవులై భవానీభర్లులు భక్రిధావనావశంవదులై 

బ్రవ్యాస నాసీనుం డగువితామహునకుం బ్రణమిల్లిరి చతురంత వేదికామధ్యాధ్యా 

ఫీనులై పార్వతిసర్వజ్ఞులు లౌకికం బైనయార్ద్రాత తారోవణం బనుభవించి రంత, 

సీ. అమృతబిందువులు పై నందంద చిలుకంగ 6 బదకన ప్ర బట్ట గమల 

కళ్యాణసమయార్హ గ ద్యపద్యంబులం _గవార మొనరింపం గడె వాణి 

రంభోర్వశీముఖ్యజం భారి వని తాళి తూర్యత్రయంబునం పోడు సూసపె 

| మం దాకినియును గాళిందియు నిణుచక్కి. రమణ బై వింజూమరంబు లిడిది 

శే. చేళ యెఆింగి. మ హేంద్రాదినిబుధగ ణము, ముకుటముల హా స్తవల్హ పములు ఘటించి 

| _ వేడుకొనిరి మహాదేవు వినతు లగుచుం జి త్రసంభవునకుం బునర్జీవనంబు. 92 

| ఫీ సంబంధ బాంధవసరదను గ్రహము చె నచలాధివతిం జరి తార్లు శ్లేస్టి 

కందర్చుం దొల్లింటికంటె నున్నతు జేసి రతిబేవివ్భాదయ వై రాగ్య ముడిపి 

పెండ్లికి వచ్చిన బృందారకుల నెల్ల వివిధసం భావన వీడుకిొలిపి 

(వృమభవర్ణము నికుంభ ప్రధాన మ్మును బేతాళడాకినీవితతి ననిచి 

1 ad 

| శే. కనక కలశాదిభ క్ష్యలంకారయుశము, ఇెనకౌతుకరత్న గేవాంబు సొచ్చి 

) _పార్వతియుం దాను నీపోరభానుమౌళి, వవ్వళించెను ముదమునం బొన్నుమోంద. ర్రీరి 

| వ. అనంతరంబ గం7గధరుండు భృంగిరిటవికారంబుల నిగనాథం బుగా నవ్వించియంం: 

చాదసాంక్వనవరిగ వాంబున మందమందా శసారంబుగారచించియు గాథాలింగ 

నంబులును నీపీబంధస్సర్శనంబులును చిం బాధరచుంబనంబులును నఖాంకురవ్యా పొ 

రంబులును దంత తత వేదనా ప్ర పం చితకిలికిం చితంబులును వెలయ చాహ్యాంకరోళ్స్ళ 

వప, దేశంబులం సంధించి మన్మథుం టి చేసి యేక కాలంబు పరమానందం 

బుం జెంది శతానందముకుందపురందరాదులకు హితంబుగ సుతుంగాంచి యాంబిేే 



వహారవిలాసము 

యుండును గాంగేయుండును గా _ర్టికేయుండును హోణ్తాతురుండును ననునక్కు_మో 

రునివలనం దారకానురు వధియింపించి మహాబేవుండు లోకంబు లన్నియు రక్షీంచె 

నిది గారీకళ్యాణము. 04 

: ఈగౌారీకళ్యాణము, భోేగీం ద్ర ధరావదానపుణ్యశ్ర్రు తిధ్ధి 

ర్యాగము దీనిం జదివిన భోగము మోతమును గలుగు భూజనములకున్. 95 

అర్ర ఆళ్య్వానాం తము, 5 

- కొమరగిరితీమారమ ణకుం జరచారు వసంత వై భవ 

చ్రనుసము పార్టి తాఫినవగంధ హిమాంబుకురంగ నాఫికుం 

కుమభునసారనంకుమదకుంభమనోవారగంధ పాళి కా 

సముదయసార్య'భౌమ! కవిసంభుమనో  వకల్పకద్రు మా! 9 

. కరదీపదానబీరుద*, భరణా! కా వేరివల్లభా! నుగుణనిధీ! 

శిరియాళ వంశ శేఖర!, హరచరణస్త రణవగిణ తాంతకకరణా, 97 

పంచచామరము,- 

హరాట్టహాసమల్లి కాశశాంకశంకరాచలా 

మరావగాసరస్వతీసమాన కీ రివుుండలా |! 

కురంగ నాఖగంధసారకుంకుమాదివానవా 

వరంపరావితీర్జ శ స్తభవ్యవా స్తపల్లవా ! 09 

గద్య. ఇది శ్రీకుక్కమలనాభషౌత్ర మారయామాత్యపుత్ర, వినయవి'ధేయ శ్రీనా! 
నామభేయ ప్రణీకం బయినహరవిలాసం బనుమహా చ బంధంబునందుం. 

జతుర్గాశ్వాసము. 
టి 



రో మళ్కుమారశైల 

ఈట్, న ఏక కాక్నం నిషుతో | 

హేమాచలధీర ! ధరి 

(త్రీ మండన చరిత్ర ! యవచిచేవయతిప్పా ! 

ల | ము. వ ఆకర్ష్మింపు 

ఉ. గొరివివాహ'మె కునునుకారు కుం గ మజీలంగం జేసీ బృం 
యా త టో 

దారక వర్హ ము న్ని జపదంబున కన్ని హిమాచలంబు పై: 

బారిషద వ జంబు దను భక్తి భజిందంగ నాదరించె సం 

సారనుఖంబు శంకరుడు సంభృతనవ్యకుటుంబభారు. డై. ల 

శే. వ్ర మథగణములతో మాకృసమితితోడ్య నందిశేశ్వరు తోడ నానందలీల 

నార్వె ల చేర్చి యొట్టిదో యది యింట, నిల్లటంబుండెం ది ద్రిభువనాథీశ్వరుం డు. 4 

సీ. జమిలి పాములతోడిసాకతం బొల్లక సవరించు బం గారుజన్ని దములు 

పచ్చయేనికతోలువచ్చడంబుం దృజించి గడితంపుంబట్టుంబచ్చడముం గట్టు 

భస్తాంగరాగంబు పనికట్టువడంశేసి కస్తూరితోడ శ్రీగంధమలందు 

నస్థిమాల్యములై ననుర క్ర వర్ణించి రమణీయ తారషోరములు దాల్చు 

శే, జడలు బాగడ జొత్తై?బు సంతరించి; లేంతరిక్కలరాయుం గీలించు నందు 

మంచుగుబ్బ లియింట సమ్మదముమోఖజి, మనువు గుడువంగ నున్నప్పు మదన వైరి. ర 
లే యాం 

శే, ఓషధి వ, సపురమున నుబ్బియుబ్బి, హేమపుంజవ్బ్పరం నుల నెక్కియాను 

గణము ఏ లేరువంకం గాలిచిరాం గాలగటు డు, బృం అక సరల వుడు 

ఉ. ఆరభ టీకళోరతరహాసు లుదంచితచంద్రవోను లం 
గారనిభారుణాత్యులు ప్ర క'రవిశాలమనొ జ్ఞపత్షు ట్రా 

' శారధురంధరుల్ వ్రశటకంబుమనోహరకంధథరుల్ జటా 

ఛారులు మేరుధీరులు సద"శివుసన్ని ధీిపారి పొర్మ రకుల్ | 7 



వం 

౮0 పహూరవిలాసము 

తే. వీటం దమశెవ్ష శెదురని వెజిపు లేక, చెల్లుబడిం బల్హదంబులు నేయందొడంగి 

రభవులెంకలు జమునిమారంక కార్లు, వేళ టీవటీవోధ్యవీధులందు. ర్రి 

క కుంభోద్భవు పొ శమున ని కుంభుదివాణమున భృంగి కులపతి గాం7ా. 

గుంభోద్భవువగ( దిరిగిరి, శంభునికింకరులు గర్వసంరంభ మునన్ . 9g 

క్రీ పులికళొసంబు గప్వుదురు పాజ.గ మాంద విద్యాధరాంగ నావిటగణంబు 

గంధర్వ కామినీ కాముకవ్రాతంబు లాతాలం గొని మోంది లజ్జగొండ్రు 

కకపాలవెలిబూదిం గన్నులలో. బ్రామ్ బాఫంతు రవ్ఫరఃవల్ల వల వకుల 

గరుడ భామాభుజంగ ప, తానము: బట్టి బాధింతు రురుయోగవట్టకముల 

"లే, నాగజీలు మహాధూర్తు. 'లగడుయణాకు, లంధ్ధతులు గంట్లు వలుగాకు లుదురుమిడుకు 

లాకతొయలు శకులు గయ్యాణ లగుచు, ' నోవధిప, పస్థ మిల్లిల్లు నుడుకుచుండ.' 10 

వ. మణీయు నాన్మాప్పకారంబులం mm cues యోషధీ 

ప సపురంబునం తుద్రొషృదృ వంబులు సేయుచుుడ హిమవంతుం డంతయు చెలకీంగి 

మేనకాదేవియుం దాను మంతనం బుండి యాశ్వరునితోడిపా త్తి తింతియ చాలునని 

యాప్రాద్దు కూతు రావించి యి ట్లనియె, 11 

క్ర ne యసంఖ్యాత, ప్రమథగణంబులును భుంత పరిషత్తు. బిశా 
చములుక్ మొదలగు ధూ రులు సమూహమును నీమగండు నంఖావించున్. 12 

ర్య భూత ప్రేతపీశాచ, వ్రాతంబులు తోడుగాంగం (బ్రమథులు వగలుకొ 

రాతిరియును నష్టాదళ, జాతి భృజలకును దుర్దశలు నంధింతుర్ . 18 

ఊఉ. వేము రా,తియుంబగలు వీభులం గల్పల తా పృసూనమా 

ధ్వీమదమ త్తచిత్తు లయి వేలుపు లేమల( బట్టుకొంద్రు ని 

స్వామికి నిప్టభ్భత్యు లగుజంగమ ముండ కపాలపాణి శా 

భాముఖవీర పాళువతలాంఛన ధారులు ధకార్తవర్తనుల్ . 14 

క, ఈవీట నసంఖ్య్యావలి, ద్యావావృథీవీమ హోమహత్తులకుం ద 

ర్వా వేశంబున భార్ర్యము; గావింపంగ మాన్నందగ బె కజుకంఠునకున్, 15 

సీ తలమాందిచదలేటిదరిమోల: డినం జేరు కొంగలు ఇెలంగి కొంగొంగు రన 

మెడదన్ను పునుకలనిడు పేరు లాండొంటిం బొరించబొరిందాంకి బొణ్చొాణుగు రన 
గట్టినపులితోలుకడకొంగు సోకి యాంబోతుత త్తి చిజ్జుబుజ్జు మనంగం . 
గడీయంపుంబాములు కక పాలలో నున్న భూతి - మెం దేలికిన బుస్సు రనంగ 

శే, దమ్మివూజూలిపునుకకం చమ సాంచి దిట్టతనమున బిచ్చము దేహి యనుచు 
వాడవాడల భికీంచుకాడుగాని, యిట్టిదివ్యాన్న ములు మెచ్చునే శివ్రుండు, 16 

తే, అఖులలో శకేశ (రుడు మామయాత్ర లోని, వినువు( జారజనంబుల వేసటయును 



వంచ మాశాొషసము. 71 

మథగ ణములు సేయుభా _ర్టన్టంబు చెణి(గి,దారు కొవనికరుగంగం దలచె నపుడు, 
sa 

వ ఇటు దలంచి నందివాహనారూఢుండును గతిపవయ వ, మథప వరివారవరివ? తుండును 
009 

నె మామ వీడుకొనక గారికి జెప్పక నభోమార్షంబునం దత్పర్వ తెక దేశస్థితం బగు 

చేవదారువనంబుం ట్ర వేళించె నవ్పరగ్నతం బెట్టిదసిన 18 ఎ 
. వృద్ధక చ్భృపరాజానీం చస్రికీఠంబు గురతరంగిడి జెలి. శిరనుపాగ 

మహిమండలమునకు మానదండము మేను ఫూర్వావరంబులు పొరుగుటిండ్లు 

ew 

కాత్యాయనీదేవి కన్యకారత్నంబు బేసికన్ను లవేల్బు పెండ్లికొడుకు 

సాలనీయము శేషశై లస్మామా, జ్యంబు యాగవావిర్భాగ మోగిరంబు 

శే, మాల్యవస్తే రువై లాసమలయసవ్యా, గంధమాదనమంద రక్రా,౦చవింధ్య 

భూధరంబులు చుట్టాలు పొగడం దరమె, సకలగుణధథాముం బర్వత సార్వ'భౌాము.19 

క, అందు విహారించు6 గాంచన, కందరమందిరములందు. గెతుక మొప్పక్ 

బృందారక మిశ్రునంబులు, కందర్శవిహారములం బగళ్గును "రేలున్. 2) 

ఉ. ఎంచి నుతింప శక్యమె యహీశ్వరునంతటివానికెన ర 

త్నాంచితరో చిరుద్దమనిర _స్తరవీందుమరీ చిజాలముక్ 

గాంచనకందరాయవని కాయిత వారిధరాంత రాళ ని 

ర్వం చిత చేవ తామిథునవాం ఛి క మూలము నీత శౌలమున్, 91 

శే. హేమశైలంబు దో గా భూమి సురభి నఖిలరత్ననధులును గల్పాదియందుం 
బృథుమహారాజువంపునం బితెశనెలమి, మంచుగొండను బెయ్యం గావించి గిరులు, 

శా. ఆమోవంబున వేంటలానుదురు నీహారా ది కాంతారశే 

ఖోమ ధ్యంబున. జాపటంకృ తులతో గంధద్వివశ్రేణులక్ 

వమకుమమనొ జ్ఞ మధ్యమలు గుంజాభూప.ణాలంకృతల్ 

వ్యామగ్రావ్యాపయోధరల్ శబర సేనాధీశనీమంతినుల్ , 98 

క, మృడు మేనిసాము కూంతుగు, జడనిధిచెలికాండు కొడుకు సర్వంసహాకుక౯ 

గొలకోల కడలికడలకు, వడంకులగుబ్బలికి సరియె వసుధాధరముల్.. 94 

క, ఆటనికభామినీఘజ, తాటంకితదీర దీర తరవేణుధను 

రాటం కారధ్వనివరి, సుభ కు తుహినవర్వతతటముల్ . 95 

వ, మణీయు జాహ్న పీనిర్టృర ధా రారా త్కారఘుమఘుమాయి తమణి గు హాకువారంబును 
ష దో జి “9 జ్య ప అత న నా మార ప పాహిణస్థ్రలనరో వాద్ద ర్భిణిగర్భ పాతంబును శ బరపు 

రంథ్రి రం ధృకుచకలశ € వనము ద్రాయోగ్యవర్హ వర్ణ నియ రికశిలాచూార్హ ౧బునుగిన్న ర 

మిభున శ్రీ డాసం శేకనికేకనా యమానకనక శేత కీకుంజ రోడంబును గంధర్వకన్య కాన ఖ 
ముఖస్ఫాల్యమాన వ్్లా గుణక్వాణ సంగీత భంగీ తరంగి తాంతరంగ వన కురంగంబును 



72 హరవిలాసము 

విద్యా ధ రాఖి సారి కాము నో రభ పదా నురోధనిర్హి రోధని రవ గాధ సంబాధవృధుల 

తమతమాలవీథీతిలకంబును వె నయక్కొ_ండదత్సీ, ఇభాగంబున నుండుదామోయణీ 

వనంబున కనతిదూరంబున. 9g 

. కరి రి కామాణిక్యకనక పద్మి పది నులతో? గల్ప పల్టీకడుంగ ములతోడ 

విమలచిం తారత్న వేవశార్థలలలో సి సిద్దరదసాపగా శ్రే ణితోడ 

రొ 

దివ్యలో కాప్సర! స్త్రీ సే కదంబముతోడం "మధుద్ధేనన ౦ఘుములతోడ 

దివ్యాషథీల తాదీవమాలికలతో సకలరుసన్ని వంబుతోడ 

శే, మదనవెరికి గారాపుమామ మైన, మంచుగుబ్బలి జేనిసీమాంచలమున 
'జేవతాముని సేవ్య మె తేజరిల్లు, ధర్మ నంజీవనము దేవదారువనము. 97 

క. అందు వసీయించుసవయమి, సంపోహూము పంచ బాణసద్భశము లీలా 

సౌందర్యకళానిర్దిత, బృం దారక సతులు వారిబింబాధరలున్ . లం 

క్స్ జిలుం౫ నకనకంపుంజీనాంబరముకొంగు పాలిండ్లబింక ౦బు బయలువజవ 

శో మరకంబులః జుట్టు ప్ర న్వేదకణములు నొసలికస్తురి బొట్టు నూలుకొలుప 

దొరేవిశ భం బె జు. వు చిమ చీంకటులకుం జిటమిడువం 
00 జ 0 జాగ లు 

దరళహాటకరత్న తాటంకదీప్పులు చెక్కు_టద్దములపె జీరువాణ 
(a) యె 

"తే. బసిండికుండల స దెచ్చి, పోయ గంక ణనిక్వాణములు నెలంగం 

గన్యలతలకు మునికన్య కాక దం బ,మభిమతం బె బై నయ ప్పావనాశ్రామమున. ల 

క జూ్యోతిప్టోమాదిముఖ, లే లై, గౌనలపుణ్యధూమ రేఖామృతగం 

థాతిరయం బడంగించుం, బౌతకసంఘము తదీయవర్యంతమునన్. 80 

ట్. సమృదలీలతోం జదువు సామము లేడును గండుంగి సోయిలల్ 

తుమెద లాలపించు. బరితోషమునం ద్రణవాతీరంబులక 

సమ తిం (బ్ర స్తవించు శుకశారిక లాగమభాషితంబులక్ొ 

"నెమ్మది. జెప్పు శాస్త్రముల విలగళంబులు తద్వనంబునన్ . ఫ్] 

శా, ౪"ముం జీరికిం సోక క్రోధము నహం కారంబు లోభంబు నీ 

క్యామాక్సర్యమదావలేపకుహనారాగంబులం జేర నీ 
యై 

'కాముహ్యాయణు లి (సృశాంకమతు లై యయ్యా శ మాంతంబులక్ 

నేమం బొప్పలణగ సంచరింతురు మునుల్ నీవారముప్నింవచుల్ . 92 ట 
కా, ఆనందంబునం దుష్లపుచ్భములు పెల్లల్లార్చుచుక్ లేగ ల 

కాగన్ గేకులగోవ్ద దేశముల జంఘాలాధువం బొవ్చ వో 

మానుష్టానవిథి ప్ర, కారవరశళ *త్రాత వ్రసూకామధు 

ైనోదన్యనుధా ప్ర వాహల గారీత్ళ ప్తాంతరంగంబు శె. వ్ర 



వంచనూశ్య్వాసము, 

శా, ఆయా వేళల మానిభార్యలు గృవావ్యా పారలీలాభవ 

త్కాాయి్లేశము లుజ్జగిం తు విలసత్క_-ర్బూరరంభాతరు 

చాయ్ శీతలచంద్రకాంతమణి పొహోణ ప్ర, దేశంబులక్ 

వాయు ప్రేరణ బచ్చకప్వురము పై వర్షింప న క్కా-నలోన్. 

వ, మజియు న త్రపోవనంబునందు. | 

క, నిలయవ్యాపారరబుల్య యలపుల మేనులు చెమర్చి యవరానామునక్ 

నెలయేణులలోం జెల్లుల్కు చిలుకులు నాడుదురు మునులచివురుంబోణుల్ . 

. సెలయేటి తెలినీటం జీిబుబంతివను పొడి సేనక్రొమ్హుళ్ల 6 బచ్చియలు తుజిమి 

గురువిందపేరులం గుబ్బచన్నులం దాల్చి "నెమిలిపించంపుంబుట్టములు గట్టి 

వయ్యెదమాటుగా బాటుటాకు లమర్చి చాందున దిలకంబు సంతరించి 

కం శేళిచిగురాకు. గర్హ ఫూరముం జేసి కునుమువూవులధూళిం గురులం దాల్చి 

తే, చెంచుంజిగురాకుంబోణుల చేత లెల్ల , నభినయింతురు పర్ణ శాలాంతరముల: 

ewe 

దండు అెంబేనిం జనునఫు తలులెదుర, గారవము సేయ మునికన్య కాజనంబు. 
లి జై లకి 

్స నిర రాంభకిశేళి నీలకంఠతాంగనా తాండవాడంబరదర్శనంబు 

పుప్పాపచాయం౦బు వూర్టి మాతిథీనిశా చంద్రోదయారంభ సం భ్రమంబు 

(వసవకందుకలీల చాల శ్ర వాళొచ్చగిరిన దీసై కత క్రీడనంబు 

పాంచాలికార క్రి కాంచనకుంభాంబువూరకల్పిత లతా “పోషణంబు 

జ జ్య అధ జ ళ్ తే, లతిథిపూజార్భ సద్దేకృ తార్భ బ్రపౌద్య సలిలమధుపర్క..లా జకుళ ప వాళ 

గంధపుష్పాత ౮" ది పృగల్భనములు, (వ త్యహఃకృత్యములు మాని బాలికలకు. 
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తిం 

వ. మణీయు నజ్టేవదారువనంబునందు మునులవ్ర తభంగ ౦బు సేయంబూని యేతెంచన 

పదునాల్దుజాతులయప్పర స్రీ క దంబంబులు ట్ర సకాల కొకొ_క్కు.వాడ రేర్ప్చడ 

నానాసంశేతసన్ని వేశంబు లె తప్పకుండు మార్తాండమండలం బితుదండంబులు 

మృత్యు దేవ తావదనగ వ్యారంబు నారాయణోరుకాండం బగ్నిజ్వాలాజాలంబు శం 

న గ బరారాతిచెణకువిల్లు ముక్క_౦టినొసలిచిచ్చజక న్ను ౦ధర్వవంశ ద్వయం బాదిగా 

బహువిభాన్వయంబుల నుత్పన్నంబు లగుటం బేని తమతమయుక్స్ప త్రిలాంఛనంబులు 

ను, సౌభాగ్యధ్వజపతా కావటలంబులుం 'దేటవడం బ్రతిళభవనఖి త్రిభాగంబునం 

జిత్రించినచి త్తరువులయందుం గోరకితచేత్స తి భాగుం డె కునుమకంకష త్ర ౦బుల 

వంక లొత్తుచు రతీదేవివృ త్త స్తనంబులమోంద న త్తమిల్లినయున్మ త్రచి త్తభవువి కమ 

సంవ తి వ కారంబును,  బటవగలు యోజనగంధ యనుగంధగజగమనవట్రువ 
—\ టు య్ 

చనుంగవ సూచి తొట్రువడువసిస్టపా త్రుని దృష్టి షియత్వంబును, నాచార్యుఖెర్య 

యగుతారా చేవిమోందం చారకారాజు పటిపుచీటంబు వాటంబు నేయు లలితకటా 

10 
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ein 

హరవిలాసము 

తవీకువి తేవమ్ములును, ధృతిమాలి మాలిసీనై కకంబున నేకతంబునం గురువిందషొగ్ద 

లో వేలుపులంజియశెంజిగురు చవి సూచినకుళికనందనురాగా వేశంబున్కు గునుము 

కోదండజయడిండిమం బగువిభాండకసుతునివని తామండలాస క్రియు, బృందావ 

నంబునందు ముకుందు3 డొనరించిననంద వ్ర జవధూవివారాడం బరంబును, నంబురు 

హానూతి యాండువట్టిం బట్టుకొనినపట్టునుం, బురుహూాతుండు గౌతమకళత్రంబు 

మా6ందం గల్పించిననీంకటితవ్వును జూం జూవజకుంజి త్రంబు లువ్విళ్ళార, వేజవేజ 

వసీయించియు౦డున చ్చేడియలలో విబుధమ శ్రకాళినీజనో క్రమ యగుతిలో త్రమయ 

వికృత కసుమనారాచ యగు ఢ్రమోదయు నలకూబరనఖాంక రేఖాంకిత స్తనకుంభ 

యగురంభయు గుణపేశి యగునుశేశియుం గలమంజుఘోష యగుమంజాఘాోషయు 

శృంగారరసరాళి యగునూర్వశియు రూ పా రురూదం సక. యగు మేనకయుం6 గలికి 

చూపుల హేలాసందర్శిక మేఖలాకలాపంబు లగువ్యా పారంబుల పహాటకతులాకోట్రి 

రయుళరయుళ తా-రమందరంబు _లగుమందరగమనంబుల వికస్వరక పోలఫలకంబులగు 

మొలక నవ్వుల నమృశరనకూవంబు లగునాలావంబులః ద్రిభువనంబులు వశీకరింతు 

రట్టి చేవదారువనంబునందు. ల 

. నందిశేశ్వరు నొక్కనవశాద్వలంబున వారితాంకురములు మేయంగం బని చి 
వనుథుల నొక్కసరస్పమాపంబున లింగార్చనంబు. జెల్లి ౦వ నునిచి 

భూతజాతము నొక్క-_ పులినన లంబున నాశ్తెచ్చ నుండంగ ననుమతించి 

మాక లేడ్వురు నొక్కమణికందరంబున విశ్రామ ముండంగ వెరవుచేసీ 

కే. వసీండికొ ప్పెర లాతంబు( బచ్చకోల, జోగవట్టియ కక-పాల జోలిసంచి 

వ, 

కలిక కాటుకగీర్చొట్టు వలుగు పేరు జాతిగా? డాలి నెజమిండజంగమగుచు, 4) 

భికటనంబునకుం జొచ్చె నవ్వు డవ్వేశవాటంబునందు. 41 

జా ప్రాలేయూచలకన్య కాధిపతికిం ిమోచ మోదాఫల 

స్థూలాఫపూవఘ్భ తాన్వితంబుగం గడుందోరంబు బిచ్చంబుం ౫౦ 
గేలం బెట్రై నఖాంకురద్యుతులతోం గీల్మా_ంచు మాణిక్యము 
ద్రాలంకారమయూాఖకందళదళవ్యా పార మే పారలన్. 42 

లే, రంభ రంభా మ్రఫలసమగ్ర, ౦బు7ాాంగ్యు నమృతదివ్యాన్న భిత కామారి కొనలో 

సీ 

రాపుంజన్నులనడుమ రారాజువట్టి, పట్టి యె త్తిననఖ రేఖ బయలువడంగ, 43 
కనక నూప్రురరణ కా-రని'క్వాణంబురవలి మెటియలతో రాయిడింవ 

౬ 
రవయుంగ రంబులరత్నా లదీప్తులు వాలారునోళ్ల పె పె బీలువాజ! 
గుదురునిండినమిం చుగుబ్బచన్ను లమాంద ము శ్యాలవోరంబు మురువు సూవం 
గ ంవించుబం గారు మల క్రొమించు నిద్దంపుంజెక్కుల నీడ సూవ 



వంచమాశాష్టసము, గ 

శే, చెదురుగా నల్ల నే తెంచి హేమపాక్ర, నాజ్యమధుశర్క_రాఫలాద్యర్హి తముగ 

మదన వైరికి నర్చించె మంజుఘోపష, యమృతదివ్యాన్న పాయసాబోరఖిత్ష. 44 

శా. అతీయ్యంబుగ దివ్యమాధుకరభికూన్నంబు వడ్డించెం దా 

నోశ్నీరంబులతోడ శర్క-రలతోోం గ్రొశ్నేతితోం జీఇతో 
ద్రాతా దాడిమచూత పాకములతో దామోయణీభ_రకుక 
చమూరాగ 'సులర్చంగా హారిణి విశ్వాసంబుతో "ముంగిటన్, 45 

ఊ. అల్హనం జేర వచ్చి ధవళొన్న ము గమని యాని నేతితో 

బెల్ల ముతోడ నాల్క_డపుంచేస ముతోజేను నిమ్మప ండ్లతో 

వల్లభుకూరి, నెచ్చెలికి వారణవెరికి మంచుగొండరా 

యల్లునికిం బినాకికిం (బ్రియంబున నూర్వళి పెట్టె ఇివ్షమున్ 

డ్, 'పెట్రిం దిలో “క్రమాళ్సరం భత _£ (వ్రీయంబున భూకభ ర రకుక 

గక బసీండి శర్క_రలఖండముతోడ నుకంబుతోడం గ్ఫ్ం 

బట్టుంబసీండి సీబ్బిలపుంబయ్యెదకొం సొకకొంత జూలీ చ 

న్నట్టు లలాటలో-చనునికన్నులు మూంటికి విందు సేయంగన్, 47 

శే, 'సహాజసౌజన్య సహజన్య శంకరునకుం బొసంగ వడ్డం చెం ద త్కా-లపుణ్యఖిత, 

సారదోర్తూలకూలంకషంబులై న, వీ(గుంబాలిండ్లు పయ్యెద వీడుకొలంవ. 48 

ర విశ్వచతుర్ద్హశభువనా, ధీశ్వరునకు భ_క్రియు క్రి నిసకం బెినంగక్ 

విశ్వాచి యనెడునచ్చర్య శశ్వన్య భురాన్నఖిత సమ్మతిం బెట్టెన్. 49 

శే, కనకనూపురమే ఖలాకలకలంబు, రత్న కంకణరవము తో రాయిడించ 

నభవునకుం బెట్టె మధురదివ్యాన్న భిత్, చి త్తభవకీ ర్రిశళిరేఖ చిత్రలేఖ. 50 

వ. మలీయుం దక్కు_లేఖాంగనలు భుజంగభూపణంనకు న బాంగ్ రల స లలాఘ్య రం 

టంబులగు కటాత్షవీకణంబులతోడం గూడ ఖిమూహారంబులు సమర్చించిరి కందర్ప 

సూదనుండునుం. (టి, తిమందిరంబునం జందనకునుమధూపది పాద్యువచారంబులు 

గృహించుచు నవ్వేశవాటంబున భికాటన, క్రీడ సలిపి యంతం దనివిననక కనక 

గర్భక పాల పాత్రం బర్గపూర్హం బై కరపల్హ వంబున నుల్త సిల్హ నల్డ నల్హన యోగ పా 

దుకాయుగళ ౦బు గల్లుగల్డున యమ్రోంగ మునిజనాశ్రమంబుం బి వేళించి మునిమం 

దిరముల మోసలల నిలిచి “భవతి భికూం దేహి” యటంచు వారివావాగర్ణాగంఖీర 

స్వరంబున బలుకు చుం గులాంగనాజనంబు న పాంగద్భ క్షరంగంబులం జొయినగ పు 

లిసనీజీింతలుంువాఆ6 గనుంగొ నుచు సం యమివధూ పాతి ప్రత్యభంగంబు తనకుం బర 

మప్ర్యయోజనంబుగా గర్భో క్రిసందర్భంబుల నిజాభిలావంబుః దేటపజచుచు6 బర్య 

 టింవం దొడంగిన, రీ] 
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మ. దరవాసంబుల .భ్రూలతానటన చేతక్ విభ్రృమప్రూథిమక్ 

బరిహాసో క్తుల భావగర్భరససంప త్తిస్సుటాలోకన 

స్ఫురణాభంగుల మాని కాంకలమనంబుల్వూ జిలా డెక్. మహే 

శ్వరుం డుద్దామవిలాసదారువని కావాట వ్ర డజేశంబులన్. ద్ర 

వ్ సుబలమార్క_౦ డేయశునకమాంజాయన మాండవ్యగో త, సంభవులయిండ్ల 

బక దాల్భ న్రిరి.భ్యక భల్త కిజతుకర్ణ్య కణ్వకు త్సాన్వయా డ్ ణులయిండ్ల 

సుటజానుశా త్రేయక టకలాపసుమి త్ర వారిన క్ర ముని వంశధరులయిండ్ల 

వాయుభ తక భార్ల వవ్యాసజై మినిశుకకపీలకులపృసూతు లిండ్లం 

కే బుణ్యగృ్భహిణంలం బతిభక్రీఫపూర్ణ మతుల, భాగ్యసంవన్నలను బుత్ర పాత,వతుల 

సతుల ము త్రేదువుల నిర్విశంకవృ త్తి, రజనికరఖండమాళి విరాళి నొలిపె. ర్ి 

వ. ఇట్లు ప్ర తిగ్భృవాంబున ఖితమైటనంబు నేయుచు మవూోతలాంఛనుండు వాంభఛాను 

కూలప్ర కారంబునం జోరరత వ్యాపార పొరాయణుండై మగలకన్ను మొజంగి సం 

ఛ్యాసమయంబుల నన్నా రఘు పురుషులు నమీత్సుశభలావారణార్భ 6 బెంచేనిం 

జనినయడరు వేచి శవథశత తతోస్ట్రంబును నిరుద్ధనిశ్వాసో త్సాహాంబును నివారి 

తోల్లాసంబును ని మేషమ్మాత్రసాధ్యంబును నిబిరీసభయకంపంబు చెనసంభోగంబు 

లభిలషించు నారంభోరువులమనంబు లెఆీంగి సల న లను నికుంజ తోడసం 

వేళ శ్రీ డలను వాతదూతీవరామర్శంబులను శూల తా చేశంబులను న-పొంగరంగ స్ట్ 

లాస్యలంపటకటాతవీమోవి కేపంబులను మంద హాసకందళిత పరిస్సందంబులC గందర్చ 

జర బహ్మానందం బనుభవింవం జేసీ మిసీమింతుండునుంగాక దేవదారు కాంతార 

మధ్యంబున. రో 

వీ, మువ్వ న్నె పులితోలు మొలదిండుగా. గట్టి కర్మో_టకాహీి బాగగ బిగించి 

చిలువపోంగులను చే లౌవలం గీలన చేసీ pa మై గలయ నలంది 

చిన్నారిపొన్నారిశిశిరాంశుం దలందాల్ని కొనగోటిజత * లేడికొదమం బూని 

పచ్చియేనికతో లుపచ్చడంబు ధరించి గిలుకుమువ్వలకోలం "గేలం బట్టి 

కే. వనీండిజలపోసనముతోడ నెసకమెసంగు బిసరుహోననుపుతీయక ప్పెర ధరించి 

పెద్దనడివీధి నిలుచుండి భితు యడుగు, నాశ్రమంబునయందు ఖటార్ధంగ పాణి, లర్ 

వ, ఇవ్విధంబున మన్త థమథనుండు మదనో న్థాదంబునం గన్ను గానక మునిక శ తృంబుల 

పాలి వృ త్యంబులం పొలిపుచ్చుచు విచ్చలవిడిం జరియింపం బూనిన నిలింపమానివ్రా 

తంబు వారివారికి నెలింగి గుజగుజవోవుచు వంచనంబు స్కకాళింపంజాలక లోలోన 

యడంచుకొని యుండుచుండ నప్పాటం బ్రతిభవనంబునం బాటిల్లు వీశటిశప్పు 
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క్షష్పిప్రుచ్చ వెరపువడకుండునట్టు గాం ట్ర, కాళించినం గట్టాయితం బై యందలు నా 

శెగ కెటి వేల్పు జేనిం బటుకొనువాశే చుట్టుముట్టిన, 56 
అ ట a టబ అబ 

క్ట ముసీముసీనవ్వులు నవ్వుచు, మిసీమింతుండు గాక యొక్క_మిటుత నిలిచి య 

క్యూసుమశరహరుండు తవసులు, కసమసం దనుంబట్టుకొనంగ6 గడగినం బెలుచన్. ర? 

ఖు శ శ 3 శు శ % % శా శి శా * షు శి శ ఈ శ శం శం %* 55 * 4 * షు శూ శ ఈ 

ప్రయ 

కా, నీ శ్రీనుద్దతీణకాశికాపురమహ్మో క్రీ గీ -కాళహ స్తీశ్వర 

ప్రమాళ్లోద్భువ కాలెరవకృ పాకీ, వీ పర్థితెశ్వర్య! యు 

బ్రామ ప్రాభవ! దాన వె వ భవకళా భాశేయ! హేమాచల 

నైనా!  పేరకమారగిర్యథివల్షీ భోగ భానో చితా ! | 59 

: శావేరీవల్ల భ! సం, భావితబుధలోక! సమరఫల్తున ! ధరణీ 

'జేవార్చనావరాయణ, కోవిద! తిరుక చ్చినంబికులజలధిశశి! 60 

వాలిని, మృగ మదఘనసారో చే లనాసం, ప్రయోగ 

ణితకి శీలీవిపోరా |! చగు తహిమ పాత ప్రౌఢ వారా 

యగురు ఘుస్ఫణపంకచవ్యా ప్రిగంధాంబుగ ౦ధ 

స్థ గితదిగన కాళా! దానవిద్యానిథీశా ! 61 

గద్య. ఇది నీ శ్రీనుక్కమలనాభ పౌత్ర త్ర మారయామాత్యపు క్ర త వినయవిచేయ శీ శ్రీనాథ 

నామభేయప్ర వ ణీతం బయినవారవిలాసంబను en 

బంచమాశక్వాాస 

ఆాణలణాయలనాలొకక్షన్టిక్తాయాలలాలా 



దేవ క్రీ పాదవద్మదృథత రభ క్రీ | 

దేవబావాణ సేవక 
Ort 

చేవ ప్రభుతనయ | యవచిబేవయతిస్పా ! 

॥ ఆకరి ంప్రము, 

ఊఉ, హేమనగంబుమో(ద దివిజేం ధ్రులు గొల్వ మహాది శుద్ధము 
కామణిరత్న సంఘటిత కాంచనగండశళిలాతలంబునక్ 

ెోమవతీసహోయు6 డయి యర్థశ శాంకధరుండు జేవతా 
గ్రామణి నీలకంఠుడు నుఖంబునం దాం గొలువుండె నర్తిలిన్ 

+ అపుడు పార్వ లీదేవీ మహాదేవునియింగికం బెణీంగి యి ట్రనియె. 

. ఆభవ ! సీకంఠమూలంబునందు. చెలిస్కీ కాననయ్యెడు నిదియేమి కచ్వు నెప్వు 
మఖిలలోక విలో-చనాన్షోదకలన, కందమై యంద మయ్యె శృంగారరేఖ, 

బే. ఆనతిము మహాదేవ! యభవ! నీదు, కంఠమూలము నలుపైనకారణంబు 

నన్ను మన్నించి యాకారణంబు నాకు, నానీ దగు నీకు లోశకాభివంద్య. 

వ. అనిన విని శంభుండు శాంభవి కి ట్రవియె. 

మ. మును జంభెనురుబాహువి క్ర మకళాముద్రావిభాభాసురుక్ 
ఫఘనదంభోళినిశాతేాతినివాతిక్ ఖండించి యాఖండలుం 
డను మోదంబున చేవతఠల్ గొలువలగా నైరావణారూఢుం డై 
ఘనమార్ద౦బున వచ్చె నాకమునకుక్ గర్వం బఖర్వంబుగన్. 

“క, ఆవేళను గంధర్వులు కవారవదానుసారకమనీయము గాం 
బ్రా వేళికభ్రువాగా, నావళులం బరిఢనించి రంచితలీలన్. 

ఉడ్, శ్రుచ్చులం దారిజాతలతి ₹౯"వనచేవత జంభ-వెరి-ె 

మచ్చికం గూర్నంగా నవనుమృప్రకరంబుల వేల్పు బేంటిలా+ 
ఏచ్చినవెండి తామరల వెంబడి వచ్చినకమగాడ్చులక్ 

మెచ్చులరీతిం గోకిలసమీరణ దీవన లిచ్చె నొవ్వుగన్ , 
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క. మందాకినీత రంగము, లాందోళము నందం జేయు చల్ల ల్లన నం 

(కృందనునిమౌందం బొలసెను, మంచారలతావనాంతమందానిలముల్ . శ! 

శే. చేవతాభర్త యమరావలతీపురుబు:, జేర జకుజెంచె వేల్పులు వేరి కొలువ 

భ్రాజథై రావణానేకవ ప ప్రచార, తరళ మాణిక్యకుండలాభరణుం డగుచు. 2 

టీ అయ్య వసరంబున. 18 

ఖా, గీర్వాణాధిపు చెంగట న్నిలిచె నతీణ వ, భా వాధికాం 

తర్వాణిస్తుత వాస్విలాసుండు కృత ద్వంద్వవ్యు దాసుండు చి 

న్ని ర్వాహాసిరయోగ వై భవక థాని తో్యోదయోల్లానుం డ 

దూ ర్వానుండు ప్రసూనమాల్యరు చిమద్దోఃపద్య విన్యానుం డై. 14 

లే. తనకు ద్రిమోచ యను దేవతాపురంధ్ధి;, పావడముం జేనెనెద్దాని భయముతోడ 

నట్టితన పారిజాత మాల్యంబు వారికి, దగ్శనం బిచ్చె దీవించి తావనుండు. 15 | 

వ. ఇట్లు దూర్వాసుం డాకీర్వాదపూర్వకంబుగా నొసంగినకుమార పారి జా తమాల్యం 

బహల్యాజారుం డగుళు నాసీరుండు దుర్వారవిజయగ ర్వాటోపంబునం గన్ను గానక 

పట్టి తాలంకార తాటంకిత లలాటం బగువై రావణకరటికుంఛపీఠంబు పై నలవోక 

యుంబోలె వైవె వె చిన నమదాంధగంధసీంధురంబు వనుంధరాభరణళ*ాండం బగు 

తుండంబి త్తి నున్నని యప్వువ్వుదండం గృ గమ్మున ల్ మణీచి విసరికేసరంబులు వీసర 

వోవ మకరందంబు -చిందం బొరలు క. సప సడలం గపోలఖీ త్తిధాగం 

బు మొ త్తి 'యున్మ తృమధుపంబుల శేంచి యుప్పరంబునం ద్ర వెందిరంబు ధూళిం 

దూలించి యందంద కొంతతడవు వినోదించె నవ్వవుదండ వాస్తోష్పతి వట్టినయేనుం 

గువలన నిట్టు నట్టునుం బడి కువిటు చేతం లా 'బెబ్బులివాతం 

బడినహనిణి చందంబునం . (ట్రచుత్తునివైవస న సరాజ్యలక్షివిధంబున విడివడియు 
PY న TT? త 

డస్సియు. గ్రస్సీయు నొగిలియుం బగిలియు దీనదశకు వచ్చినం గనుంగొని. 16 

మః. వికట భూ,కుటిఫాల భాగుండును (బి, స్వేదాంబువూక్షాఖిలాం 

గకుండుం బాటలగండమండలుండు నై కల్పాంత సం హారరు 

ద కళోరాక్ళతి దుర్ని రీతు డగుచుక్ ధట్టించి దూర్వ్యానుం డు 

ల్ కకతా తరబున నింద్రుం జూచి పలికె గాఢ్మాగృహవ్యగ్న తన్, 1.7 

క, సీరి మదాంధ! యవాల్యా, జార! లో కాదిరాజ్యజాత మగునహాం 

కారంబా యిది మము, జీరికి చైకొనక యిట్లు సేయుట యొల్లన్. 6 

శే, ఏను దీవించి చేయెత్తి యిచ్చినట్టి, పుష్పమాలికనాదలం బూనవై తి 

గ ప్పిచేతికి నిచ్చితి వంతంబోక, దండనార్హం బె యిప్వువ్వుదండ నీకు. 19 

క కరోధం చితరులకుం దపో, బాధక మగుం గాని నాతపంబున కది యు 
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ద్చోధకమ సలిల మగ్నికిి బాధకమె వైద్యుతాగ్నిం బ్ర భవించుగతిన్ . ల 

క. సీకనులకు నిది మాల్యం, బోకుధరవిరోధి! యింతనుండియు నిట నీ 

నాకం బఖలంబున ని, క్లీ)కం బగు గాక నీవిజృంభణ మణంగన్. 9] 

ఊఉ. నన్ను. డిరస్క_రించితి మనంబున నించుక ఫీతిలేక చే 

గన్నుల గాన వెలి మదగర్వవి కారదురా గ హికసనం 

వ గ ముండు చెట్లు నీ పన్నుని రాజ్యలకీకి నపాయము గల్లక యుండు శెట్ల 
యన్నియు వస్తుజబాతములు నంబుధిలోంబడుంగాత లక్షీ తోన్. లి 

క, ఎచ్చోట నుండు నిందిర, యచ్చోటనె యుండు సత్ప దార్గంబులు ని 

యువై శ్ర, వ మొరావణ, మచ్చర లమరద్రుమంబు లంభోధిం బడున్. ట్ర 

కే, అమృతకంభంబు పడుంగాక యబ్దియందుం గామ భేనువు వడుంగాక కంధియందు. 

దారకాథీశ్వరుండు: జింతామణియును, గూడ దుగ్ధాంబునిధిలోనం గూలుగాత, 24 

వ. అని పల్కి. దూర్వాసుండు చూడంజూడ నంతర్థానంబు సేసీన, 25 

క. యతివతిశాపాతరములు, శతమఖున కసవ్యాహృదయశల్యము లయ్యెక్ 

మతిం దలంవః_బూజ్యవూజా, వ్యత్నికృమము సర్వకార్యహర మగుం గాదే... 26 
కే. మానిశాపాగ్ని దందవ్యామానుం డగుచు, విన్న నైన మొగంబుతో వీడు సొచ్చెం 

బాకశాసననుం డఖులది క్పాలకులును, దైన్య వై వర్ష బ్రవంతు లె తన్ను6 గొలువ, 27 

వ. అంతం గొంత కాలంబునకు, లం 

వీ రంభాదు లగునవ్చ రస్పరోజాత్షులు పదు నాల్లుజాతులు వడిరి వారి 

సంతానతరు పారి జా తాదికుజములు మున్నీ టినీటిలో మునింగిపోయె 
నై రావణమ్థః జింతారక్నముం గూలె నువ్వ్చైళ్ళ )వంబుతో నుదధిలోనం 
గామదు గ్ధేనువుం గాదంబరియు దాను నమృతకుంభంబుతో నబి బడియె 

శే, నిమ్మహోవస్తువులః గూడి యిందుశేఖ, మున్ను గా దుగ్గమయను హోంభోధిం జొచ్చి 

ట్రవ్యామునిఘోరశాప ప, భౌావయు క్రిం (బిగమది కాలు తై లోక్యభవ్యలత్ష. 99 

లే, దివ్యమణి లేక యస్సర స్తీ సలు లేక, యమృతకుంభాదు లగుపదార్గములు లేక 
యుక్కె_వడియుండె బహుకాల మొప్వుదతిగి, విగత లట్మీనిలానుండై వేల్పు జేందు. 

చ. అమృతము గల్పవృతనివవాంబును లేనిసుధారసాశన 

త్వమున నశోకవల్క_పరి ధానత యుం గల వేల్పు పెద్దతా 

నముచినిషపూదనాదులు మనంబున నొందిరి "భేద మోదదుః 

ఖము గుడువంగ నోగిరము గట్టలం బుట్ట ముం బుట్టకుండుటన్ . 81 

వ. ఇవ్విధంబున బృందారకు లింది రావ్య పాయంబున న జాంవానదో ట్రంథ కారమగ్ను లై 

నగ్నాటులుం బోలి భయంపడి లేటమొగంబు వడి హాటకగర్భు పాలికిం బురందరుండు . 
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. తరుణహిమకిరణ రేఖా, భరణా ! సురనికరమకుట భానురరత్న 

పష్థా శ్వాసము, 81 

ముందజుగాం జని మునిశావయు క్రి మూండులోకంబులరాచసీరి యస్టీలో మునింగిన 

భంగి తేట తేల్టంబుగం చెలియంబఅచిన నానలినాసనుండు వెన్నుని గూర్చుకొని. 

మౌసమౌవమునకు వచ్చి మ మిట్లు సన్ను తించె. లి కకక అశం 

జయ పార్వతీమనోవార ! జయ పరమౌనంద ! జయ నిశాకరమాళీ ! 
జయ భూమిసలిలపావక, వియదనలా న్కేందువోతృవిలసికమూ ర్రీ ! న 

. తి, భువనభువనారంభ్యా, రభటీసంరంభమూలరక్న స్తంభా ! 
యఖినవహీమకర రేఖా, శుభి కాలం కారథాముళో భికమకుటా ! 94 

దివసావసానసం ధ్యా, నవపరమానందనంది నాందీ నాథ 

వ్యవహారర్యుం క్రీ, కి యావధ్ధి వివిఫమపహా తాండవె వె కవిద్యాఖీరతా ! 

స్ఫురణావరి చయరం జిత,చ రణా నిరుపాధి కాఫీసం ప్ర ప తికరుణా, 

ఆజర!యవ్యయ! యన పాయ! య ప్ర, మేయ! ,యాద్య! యన వద్య! వేదవిద్యా ఖివంద్య! 

నిర్శలాకార! నిర్ణ ్వంద్వ! నిరువమాన !, నిత్య! నిజభ_క్ట'వెకుంఠ! సీలకంధఠ', శ్ర? 

ఆని యేక ప్ర కారంబులం బ్రిస్తుతింప ననుకం పొవఠాధీనుండ నగునే ని ట్లంటి, 89 

. అబి మథియింవవలయు సీయవసరమున, నమృశలత్నీ వ్రధానమహాపదార్థ 
సముదయంబులు "లేకున్న జగము లెల్ల, విన్న (బోయిన వతిదినవృ శ్రీ నొంది. 89 

ఆరసాకలమగ్న మయ్యు మునుంగని మందరా దీ ౦,ద ౦బు మంభయమష్ని 
yy» WY ల 

సర్వనర్వంస వోసం భృతి ప్ర, ప వణుండు దందశూకస్ఫామి తరువుంద్రాడు 

చరమాంగపీ పీతి కాస్థాకి పిత శేముండు కితవకచ్చవరాజు క్రి కి 

నింద్రాదిసురలు బలీంద్రాదిదనుజులు దర్చదు ర్వారులె తృచ్చువార 

. లేను ధ్రైవ్వాయు హరియును నింత నంత, నుండువారము కార్య ప యోగరకత్త .. . 
ర ల 

సీవిధంబున ముగా యేచి తరువ ) వివిధసద్వస్తులంం బ్ర, బ,భవింవం గలవు. 40 

ఇట్టినుహా ప్రారం భంబునకుం దగినసాధనసామ గి గి యిది, es గవముఠవతియును 

నశేషభువనభొరంబునకుం దగినవారి నియోసేంచి వచ్చునది. యచ్యుతుండు సు 
రాసురులం గూర్చుకొని మందరాచలంబు పెఆికి తెచ్చునది. యేనును బి తామహుం 

డును మున్నాడి పాలమున్నీటిదరికిం జేరి యుంషువారము. ఇదియ నిశ్చయం 
బని యే నంతర్షానంబుం చేసితి, జలజాసనుండును మదా జేశంబున దుగాబితీరంబుం 

శేశె. జనార్హనుండును దేవదానవనేవానమేతుండై దిక్చాలురుం గూడ రాం బశ్చి 
మదిశాముఖుండై చనువాండు ముందర. 4] 

శా, కాంచె న ౦ందరకె లముకొ మృదుతటీగండో పలశ్రే గి కా క Ww 
చంచన్నిర్హర వేణి కాఘుమఘుమ స్ఫాయద్ధి శాగోళముక్ొ 

ll 
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బంచాస్యస్సుటకంఠ నాళ నినద ప్ర ధ్వ స్తశుంజాలముక్ 

సంచారాలసకిన్న రీశ తల తాసంఛన్న హిం తాలమున్ . 49 

వ. చనుజెంచి య ప్పాంచ జన్యధరుండు జంభ "ర్మ పృముఖు లగుదివిజనరుల చెడ గలు 

గం దొలంగ నియమించి. 48 

కీ కటిమండలంబునం గనకంపునునుంజేల దృఢముగా బిగియించి దిండుగట్టి 

కట్టాయితం బైనకంఠసుంకారంబు గావించె దిక్కులు డ్ క్కదలంగ 

సమధి కావష్టంభసంరంభజృంఛణ సమకూర్చె నిజభుజా స్తంభమునకు 

తగ గ గ్రశరాదలం "జేన్ 

శే. వట్టెం గదలించె ననియార్చిం బాతగల్చె, చెత్తె వక స్థ లంబున నెజియ నొ శ్తెం 
న లో కైకదుర్ధరుండు, దాల్చి క. నిట్లు మందరనగంబు. 44 

వీ ఆంగచాఛరణంబులందు. స. వజ్రాలకీలన పంపర 

వత్న సనందన చె చిననవకంపు. nee వాడు దోంవకుండం 

స్త. నొప్పం దీర్నినకస్తూరి తిలకంబు వెమటబిందుల చేత జెదరకుండ 

చెట్టెంబు నుట్టిన నెమ్మి పించముదండ కొనలేక యొక్కి_౦త గుదియకుండ 

శ్రే శ్రోనణకల్లారముకుళంబు జాజక్షండ, విరులకీలాూ_వ్వు వదలి శె పెక్క.కుండ 

నెత్తె శృంగారకంతుకం బె_త్రినట్టు ఆటభారాతి మందరక్నెధరంబు. 45 

శా, గోలాంగూలకులంబు లాకులవడెక ఘోషించే శార్లూలముల్ 

జాలింబొంచె లులాయముల్ నుడినొనక్ సారంగముల్ విచ్చె లేం 

గోలంబుల్ బెదరు జమూరుగణ మౌాకోళించెం బంచాస్య ముల్ 

శాలాం కావరజుండు మందరమహాధా శ్రీధరం బెల్తినన్, | 40 

శే. వీడు పౌతౌాళములును గన్షోడువడియెం బెల్ల గించి మహీ ధృంబు పెణికినప్పు 
డిందిరాభ_ర్థ గరిమోంది శె ల్తినపుడు, (గృక్కదల సాగా | బ్రహ్తాండకర్చరంబు. 17 

తే. ధ్యాత్మి నాండు వరావోవతార వేళ, చేకదంహ్టా) గ మున ధరియించినట్టి 

తోయజాతుండు బాహాచతుష్తయమును మాటమా శ్ర్చె -మోయం జే మందరా ద్ర" 

లే. మందర్శ్మా దిని మోయించి మాధవ్రండు, పట్టి తెప్పించె నిర్ణర్మప్రతతి చేత 

ననురయూాభంబు వేత దుగ్ధాబ్టిదరికి, నబ్బగర్భుండు నేనును నభినుతింవ. 49 
వ. ఆనంతరంబ నేనును హరిహిరణ్యగర్భులుం గార్యభారధురంధరులమె వ్రవ్తి రింవం 

బా దాభిఘట్టనం బార్శ గచేశంబుల నదలించి ఛాతి 

బురందరాదినురలు జలంధ రాదిరాత్షనులును సముద్రృమథనంబునకుం బ్రారంభించిరి. 

శే, అఖిల కార్యసమారంభణాదులందుం, er గావున మ దలంచి 

విఘ్న నాయకు నంభోధివేలమింద, సురలు ననురులుం గొలిచిరి పరమభ క కి ర్త 
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శా. శీరాంభోనిధి నైక తస్థలమున న్సింహాసనారూఢుంగా 

ఫపీరంబు న క్ల ,రనందనున్ని లిపి ప వ్ర ల్యేకంబ 'దేవాసురుల్ 

శారామారంగ నాచరించి రభి షేకం బుల ల్ల సద్దంధక 

స్తూరీసౌరభవాసితంబుల నదీతోయంయిలం హోలలాన్. ర్ి 

క, అఖిషేకానంతరమున, నిభరాజాన్యునకుం గట్ట నిచ్చిరి యదితి 

,భవులును దిలితనూజులు, నఖినవది వ్యాంబరములు నాభరణములున్. ర్ి 

శే, కంకు మాగురుమృగ నాఖివంక ములను, గంధకర్పూరనీ హో రక ర్రమముల 

నలంది రమరానురులు భ క్రి యతిశయిల్ల ; భవునిపట్టికి బసీండికుంభ ముల: బట్టి. ర్ 

సీ ఉం డ్రాలు నూంబిండి పుండ్రేతులుం 'జేనె యనంటివండ్డుం బూరియలు ఫఘృతంబుః 

'బెసరుంబవ్వును బాలుం బెరు గోగిరంబులుం బాయసాన్న౦బులు: బానక ములు 

నాళి కేరంపుబొండాలు మోగడయును నవదధిపీిండ ఖం డా ల్రుడుములు 

లడ్డు వంబులం చక్కిలాలు మోరుండలు ఖండంబు చలిమిడి Ss 

లే, యూ భవ్య చోమ్యలేహ్యాదు లైన, బహువదార్హంబు లర్పించి వాకు లె లెరి 

చేలుపులు రాశనులును నావిఘ్ను పతికి, దుగ్ధ పథి 'ధిమంథనో ద్యోగ వేళ. ర్ర్ 

వ ఇట్లు పోడశోవచారంబులం బూజించి అటు విఘ్ను నాయకు నిట్లని స్తుతి 

యించిరి. ' £6 

దండకము. జయజయ జగ జేకరమామణీ ! దేవచూడామణిశ్రే ణిశోణ (పభాజాలనున్నేర 

పాదారవిందా! ముకుంద ప్రి యా! యిందుధారీ ! కట న్యంవదానాంబుధారాధుసీధోర 

తీగాహకొళూహలాయ క్ర త్రమ త్తద్విరేఫాంగనాగా సంగీతరంగీకృత స్వాంత ! దంతా 

వళొస్యా ! నమస్యా ! (త్రి లతిలోకి కైకవశళ్యా ! యవశ్యాయశై లాత్ర తృజాధర్శ సంతాన ! 

సంతానకల్పద్రు aes ! యసారోరసంసారమాయాంధ కారాహృాతి ప్ర క్రి, 

యా భాస్క-రా! కోటిభాస్వన్ని రాఘాట దేవాప్ర, ప భాభాన్వరా! చేవ! ప. 

లంబోదరా!యేకదంతా! మహాకాయ! సంత వకార్తస్వరాభె! విశాలాత! వకాంజీ 

ధరా! నాగయజోవవీతా! సమస్వీతకృష్ణాబినా! యాఖువాహా! కుఠతారాయుభా! 

విఘ్న రాజా! గణాధ్యత్.! కారుణ్యలీలాక టా తంబునక్ మమ్లువీక్నీం చి రకీంపుమో 

శీరవారాళి స్పి మురదరత భరన్యామి కవ్వంబుగా న సూ ల్ 

బుగాం గచ్చపాథీశుం ర ఠంబుగా సర్వదిప్యాపథీవల్డులనై ప్టచి ee 

ర్రంబు లన్వెన్నలం బంచుకోంగోరి యున్నార మిక్కా-ర్య మేవిఘ్నముం బోొందకుం 

డంగ నేవి శ్రి యం జెంద కిష్టార్ధసం సిద్ధులం గ కొనుం గాక సీయార్థసశ్వేశ! సర్వాక్య 

ssl నిర్వికల్ప! నిరీహా! సం నిశ్ళంక [యమాంకారమూ ర్డీ! నమ చే నేనమ చే స్తే నమః. 

= వాచజవవష్తవన్ ఇజం _ 
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క. అని నిర్ణరులును దైత్యులు, వననిధిమభనాదియందు న పం 

నొనియా-డి తత్ప)సన్నతం గనిరొగి సంకనము మోజుం గడంక దలిర్చన్. ర్ి 
న్స కట్టాయితం బ్ నురానురులు బిట్జెచి పాతాళసోళంబు శ్రీందమట్టుగా నాదికమధం 

బుం టెటి వానుకిం దరితాడుగాం జుటి తోశయు శిరంబును బటి మందరాచల 
ల UU ల రో 

ముంథధ్రానంబున దుగ్ధసింధువు మధథింపం దొడంగిరి. ఘుమఘుమధ్య్యానంబు దిక్కులం 

బిక్క్ళటిలె. చారివాహవ్యూహంబులు కడ లవియం జదల నుదిలకొనియె. డింజీర రష లి 

పిండఖండంబులు (బహవ్యాండంబునంబృ సరించె. నంభ స్తరంగంబులు _ దిగిభకుంభంబుల 

నాస్ఫాలించె. నావ రచ క్షంబులయందు గ వాతార కానక క ంబులుతిరుగుడు వడియె 

నవ్వుడు రట త్తిమితిమింగిలంబులును లంబచ్చంబలంబును వళద్ధూళియు విరుక్కు_ను 

ఠరంబు నుద్భ )మద్భుజంగంబున్నునై గంగకుం బిిభవంబును గోదావరికి భేదంబును బె 

న్నకు విన్న బాటును గాళిందికిమాలిన్యంబును వే తృవతికి(ద్రాసంబును విపాళకుంగ్లోశం 

బును శత ద్రువున కువ ద్ర, వంబునునాపాదించుచు బాడబానలంబునం దొకతొకనుడు 

కునీరునుం గలసీ నఖంపచం బె సంవ ర్తసమయారంభంబును6బో తె మర్యాద నత క్ష 

మించుచు గిరికటక పొపాణసంభుట్టన ంబున నెగయుమిణుంగురః లుంబో లె నంతర్మ ణి 

శలాకాశకలంబులు మోందిశెగయోనంభోనిభానంబు మభ్యమాన ౦బ యె మణియయును* 

సీ. మూలాళసంభూ'క ములరాకిడిని జేసీ కమఠంబు సుఖయించి కన్ను మోడ్చె 
కటక పాహాణసంసుట్టనంబున వ్ర న్ఫె6 గుండలీం ద్రునివీంపుకుష్పనసంబు 
సానూపలద్రో ణియులయుల త్కారంబు: దిజ్ఞండలంబుల దీటుకొనియె 

శిఖరకోటిళి పు ప వ ఖరకోటీ లాశ్ర ణిరారాపుల (గృవాతారకములు చూూార్థంబు లయం 

తే, కి, బలబలగ ర్వదు ర్వారబసహునువర్వ, పూర్వగీర్వాణభుజదండభూరిసార 

వితతమందరమంథానవివలనముల, నలిలనిధి మాశి సంరంభసం భ్రమమున, 

వ. ఇట్టు తరువందరువ సమ్ముది మిధ్య రిటున: 

ఊఉ. బుగబుగమందుగ ప్ర ఫ్ ( బుగ బుగమందు ర్భజలఫూరము ఘూర్జి ల బంతిగట్టి గాం 

బొగలు తరంగ సంఘముల: బోడ (గ నూష జగ త యంబునుం ధా జాభీ bm) 
బొగులంగం చేయనుదవిడి. బుటెను నల నిచిచ్చు మావి లే. ద ట్ రు 
జిగురులచాయలం చెగడుజివ్యాలు గోయుచు దుర్ని రీ మె. 

క వాసుకివిషభరవిషని,శాషాసంబుల ఘుట్టనముల సమధిక తరమె 

_యాసాగ రమధ్యంబున, భానురహాలావాలంబు (స్కబలం బయ్యెన్. 

చ, గరళమవా త్తరానలళిఖాని వవాంబులు దూణి పొణినం 

దరికొనియెం జగ త యము తలడ మందిరి నెమునంబులక్ొ 
es య - 

60 

61 

02 



వష్టాశ్వాసము. 8ిక్. 

నురుగరుడోర గామరులు సుక బితామసుం డంబుజాతక్సుం డా 

తురత వహించె దిక్పుతులు తూలిరి ఘూర్జి లె నేడువార్తులున్. 61. 
య 

వ, అప్పుడు వంగ విరూపాత్యుండు త్రైలోక్యరకాదతం బగుతనదతీ ఇవా సం 

బెత్తి యోడకుండుం డభయం బిచ్చితి నని యంత యూజడించిన నూజడిలక 

నాకాయణాదులు గన న్వేల్చులు పలాయమానపరాయణు లె వెనుక నురలియుం 

జూడకపోవం దొడంగిన, 65 

_ హుంకారం బొనరించి యవ తి కన శా. హుంకారం 9 చ మరఠౌద్రోద్రే కసంరంభని 

శృం కావాంక్ళతిం జాయ నీశ్వురుంసు హా స్ప్తంబుక్ భుజంగాధిపా 

లంకారంబు నశేవలోక పరిషల్లావణ్యలవ్షీకలా 
యం a 

సంకోచావనా దాహభీషణపిష జాలాజిమృమార్గ మె. 66 

క, స్తంభించి నిలిచె గరళము, శంభునిముందట యుగాంత జల ధరముగ తిక 
రచ గ వ్య ధ్ వష అ గా 

గంఖరహుం కీ యావ, ష్టంభ సముజ్ఞంభ మాణసంరంభమునన్ . G7 

చ. జలధర మంతయై కరటిచందము కొని సూక రాకృృతి 

న్నిలీచి పికంబుతో దొరసీ చేరెశువంశును బోలె నుండయె 

కలశథవయోధినుంథనము ఖంబున 6 బుట్టినయమ్ష హాహలా 

హలము క్రమంబున న్మివునిహా స్తసరోరుహూ మెక్కె.. జుక్కగన్. 68 

క, కటుక మగువిషము నిషధర, కటకం బగుశేల బూని కౌతూహలియె 

ఘుటి కాసంసీద్ధుడు రస్క ఘుటికయునుంబో లె మృడుండు గుటుకున మి 07న. 69. 

శే. కంఠికాసీలరక్నంబుకరణి నొవ్పె, లలితమృగనాభిపంకంబువెలువు దాల్సెం 

గాలకూటనిషంబు తతళ్కు-౦ఠమునకు, నాభరణ మయ్యె బ్రవ్యోదు లఖినుతింవ. 70 

వ. అవ్వ డప్పరమేశ్వరు నిట్టని స్తుతియించిరి. /1 

సీ జయ విరూపాత! యాశ్వర! దివ్యలోచన! జయ వజృహ,న్త్వ! దిశానివాస! 

జయ పినాశేప్వాస! శాశ్వత ! నిత్య! యనిత్య! ని త్యానిత్య! నిరువమాన! 

జయ చింత్య! జయరు ద్ర! జయమవా దేవ! యచింత్య! చింత్యాచింత్య! చిక్స్వరూవ 

జయ పాదభ కా ర్తిసంహార కారణ! జయ ముకుంద ప్రియ! జయ గిరీశ! 

శే, ఉవసమాసార్థమాససద్విశ్వరూప!, కల్పయంగ వత్స రాధీన కాల ఖేచ 

రుండ! బహురూవ! చండీశ! దండపాణి!, జయ నమస్తే నమ స్తే ప్రసన్నమూ ర్టీ!?2 

వ. అని యనేక దకతల &s 95 సీలకంఠథుం డనునామభేయంబు శిపునికిచ్చి 

రిది కాలకూటోత్స లి వ కారంబు, 78 

ఉ. హాలహాలాగ్ని దాహభయ మ స్తమితం బయినం గడంక మె 

వేలుపులు న్నిశాచరులు 'వెండియుం గవ్వపుంగొండ వార్థ లో 



ఛాచ్తాకాజు- = 

86 హూరవిలాసము 

జేలిచి గుమ్తుగుమృనంగ( చివ జొచ్చిరి దాన వేశ్వరుల్ 

వారిసపహాయుం6 గాం గొని యవ క్రభుజాబలవి కమంబునన్. 74, 

క తరిగొండ దరువందరువక్ , శరని థిమధ్య మున నొక్కజల జము పుట్టక 

బరిమళపరంపరల చే, నురభీకృత మయ్యె జగము సురుచిరభంగిన్. 75 

వ. ఆయ్యాష్టదళపద్యమునందు. గ్య 

ఫీ ఇరుప్రక్కి-యలనుండి నురసింధురంబులు వరిఫూర్హ హపేమకుంభములు దాల్ప 

నందంద నవనిధానాధిదేవకలును సొరిది బంగారువీచోపు లిడంగ 

జయజయథధ్వనులతో సర్వచేవతలును "గేలుందమ్సులు నొళిం గీలుకొల్పం 

బుష్పువర్ష ములకు బోది మొ వినువీథీ చేవదుందుఖినాద మావహిల్ల 6 
యె ల. మెలా య 

చే, బ్రబలి మున్నీ టినడునీటం బాండువికచ, కమల కాం చనకర్ణి కాగ ంబునందు 

టవ్యాది క్పాలవందిక పాదవద్య; వద్ధ యుదయించెం గన్నులవండు వగుచు. 7? 

'తే. పవడములం బోలం శ్రీ వా స్తపల్ల వములు, దనర శోభిల్లు పూమపద్మము ధరించి 
కలిమిచూపులపూంబోండి కలశజలధి, ని: గొలు వుండె రళ్నసీంహాసనమున. "0 

క, జలరుహావఐవాసీని వుట్టిన, కలితముహూ ర్తమున శెండుగడియలమాత ౦ 

జలిగురికాం డై నిగనిగ, కలువలచెలికా:డు పుట్ట గలశవయోధిన్ ! 79 

వ. తదనంతరంబ. 80) 

క, అందంద యుద్భవిం చేను, నందరమున నింది రానుసంజాతము లె 

మందారకల్పతరుహారి, చందనసం తాన పారిజా తొదు లొగిన్, ఏ! 

ఊఉ, అంకం బయోనిధానమునయం దుదయించె సరోజవాసీనీ 

కాంతకు దోడయిట్టు వన( గాం గరవద్మ మునం జలూకి కా 

సంతతియుక్  హరీతకియు సాధనసం గృవా మై తలిర్పధ 

న్వంతరి యెట్టిరోగములవారికి నామయ సౌఖ్య కారిమై. ew 

కే, అదివైద్యుం డతండు దుగ్ధాబ్ధి బుట్టె, నమృశ వూర కంభం బొకవా_స్తమునను 
నంబుచరమును గరకకాయయును నొకటం, దాల్చి సాకారమైనశాంతమయుండనంగ. 

న. మణీయును. 84 

క, అచ్చపు వెన్ని లచాయల, మెచ్చనితనుదీ ప్రితోడ మేనుధ్వని పెం 

పచ్చువడంగ సకిలించుచు, నుచ్చై ఎశ్ళే)వ ముదధినడుమ నుదయంబయ్యున్. 85 

తే. తీరవారాళిలో నవతారమయ్యెం,దార యనుకన్యకయు నతిధవళనయన 
తారకారాజబటింబావదాతవదన, ఆతారవారాదిభూషణోత్క_రముతోడ, 86 

ఫా, అయ్యం భోనిథి వారిగర్భమునయం చెరావణం బుద్భవం 

బయ్యెం గండతలంబునక్ దొరంగుదా నాంభకి వ్రవాహంబు లెం 



నై శ్రాసము. 87 

దొయ్యు య్యక్- బ్ర ఖివించి తజ్జలధిసీ రుబ్బింవ దిక్సంధుల 

న్వియ్యం బందం గఠోరగర్జితమహోనిర్హాత నిర్లోషముల్ 87 

సీ మభుకరంబులు పుట్టి మధుకరంబులు గావు రమణీయ వేణీ భర ములు గాని 

శశిబింబములు పుట్టె శకిబింబములు గావు మహిత వ శ్తేందుబింబములు గాని 

మె ఆంగుందీలగలు వుట్టి "మెతుంగుందీంగలు గావు లలికకోమలతనూలకలు గాని 

చ ళోరులం వుట్లెం జక్కవాకులం గావు కఠినంబు లగుచన్నుగవలు గాని 

శ్రే, యన మందరకందరవ్యా ప్రిచలిత, వార్థికల్లగేలవీ చి కావ ర్రతతుల 

నుద్భవిల్లి రి రంభాలిలో త్రమాదు, లప్బర స్త్రీలు దేవ వేశ్యాజనములం, 88 

క, తరిగొండ దరువందరువం, దిరుగుడువడునుదధిలోనం దీ వ్రముగా ది 

' ర్హిరం దిరుగుచుం దరంగలవడి, దరతరమ సుపర్వసురఖి దరికిం జేశెన్, 89 

ఉ, అంత న్వి దువమువల రీకిసలయ వ్యా ప్పెకళంకావపహా 
Wm అ 

త్యంతన్వచ్చరుచిచ్చటల్ జలధి పె నందంద వ ర్హింవంగా 

స్వాంతాశాంతరభూమిభాగ మున విశ్వంబు౦ ట్ర, కాళింవంగాం 

. జింతారత్నశలాక ఫుట్లైను మనోశ్నీ రాబ్ధిమ ధ్యంబునన్. 90 

శే, తరువం దరువంగ చార్జి మధ్యంబునందు, నాగవల్లీ లతా ప్ర్రతానంబు పుట్టె 

సమృతసంసర్హ మున గదా యాజునెలలు, జరగు నేయాకునకు లేనిసరసవృ 8 91 

క. కీతలపరిమళ ధారా, పాత వవిత్రాయమానవవమానం బె 

యాతోయధిమధ్యం బున, శ్రీకులసీవనము పుట్టె శ్రీయంశమునన్. 99 

కే. కలిగ దివ్యాపథీలతావలులశ క్రిం బాలమున్నీ టినీటిలోం బ్ర థికలీల 

విమలగారుడమాణిక్యవి,భ మంబు, లభినవంబులు హరితదూర్వాంకురములు,. 93 

న. ఇట్లు మహార్థవజాతంబు లగువ దార్థంబులం గనుంనొని బ్రహ్లాదిదెవతలం హరునకు 

శశాంకుని హరికి లక్ష్మీ నింద్రునకు నె రావణోవైళ్ళ వంబులను నిచ్చిరి. ఆవ్బరసల 

నాకంబున నుండ నియమించిరి. కామభేనువును వరుణున కొవ్చనంబు నేసిరి, కల్ప 

తరుచింతొమణంల నందనో ద్యానంబునం బతిష్టించిరి. దూరా్వ్యాంకురంబులు హరం 

బున కవతంసంబు7గా నొసంగిరి. నాగవల్లీ దళంబులు హా మగా భూజనంబుల 

కిడిర. ల కానర కలనా సకలతీర్థంబులకు సమ్మశ్ర యంబుం గాపిం చిరి.యనంత 

రంబ మందరంబును మ న బెట్టి వానుకిం బాతాళంబున కనిచి కమఠ 

పగిం గుస్తరించి నివాసంబులకుం బోవ నుద్యోగించి యున్నంత, 94 

ఉ. అంధక కాలకేయమహిషాదులు చెతులు చాహుశె లద 

రాంధులు గూడి యొక్క మొగ మె వడి. ద్మి యొనర్శి వైద్యు ని 



88 పహూరవిలాసము 

రృంధము నేసి కైకొనిరి గృక్కునం దన్మ a 

స్క_౦ధముమో:ద నున్నమణిక మ్రనుధారస ఫామకుంఛమున్ . 05 

శే, అమృకకుంఛంటుం -ఇెకొని యసురవరులు, వేజ యుకచోట వేలంబు విశీసీయుండ్లి 

రమరులకు నీక యవ్పదార్లము: గడంగి, తార విభజించి భుజియిం చువారు( బోశె, 
యి 

వ. అవ్వ్విధం బెజింగి హరవిరించులు విమ్ణు రావించి గోత్రకలహంబు మాన్స నిఖిలమా 

యో పాయవిద్యావిదుండ వగు సీస యొజుంగుదు మాకు నిం కిక్కడ నుండం బని 

లేదు పోయి వచ్చెద మని యామరత్రణంబు సేసి రకం కరిగినయనంత రంబ, 

శే. శై టభారాతి యక్కార్యగతికిం దగిన, యనువు చింతించి యసురుల నవమతింవ 

సురల కమృతంబు నొప్పింవ వెరవు చలిసీ, యారి గెనంతర్హి తుం డయియద్భుతముగ, 

వ. ఇవ్విధంబున వారి యంతర్థానంబు చేసినము సహారా ర్హమ్మాత్ర ంబున. 99 

ఇ” .ఆ కాశంబుననుండి డి బె నొకనీరాంభోజవత్రాతీ, ది 

వ్యా కారంబును దివ్వమాల్యములు దివ్యాలంకృతు బ్లివ్యవ 

లం ములు దివ్యగంధ ములు నాహో పుట్టం జేయంగ నా 

కాక శ్రేణికి టైత్యప క్టి-కిని విద్యుల్లేఖ చందంబునన్. 100 

క. బృందారకపడమున దిగి, యిందీవరవ,త నేత యిరువంకలవా 

రుం దమక తమక యిటు రా, యిం దనంగా శెండువీళ్ళయెడమున విడినెన్, 101 

వ నిలిచి వోవభఖెవవిలాసంబులన దేవ "నురులం సంకల జేయుచు స్క_౦ ఛా వార 

మధ్యంబున. 102 

సీ. పాకశాసనునకుం బరిహాసవచనంబుం గాలకేయునకు శృం గారలీల 

వై వస్టతునకు భ్రూ వల్హరీనటనంబు కరటిదానవునకుం గ లికి చూపు 

పాశ పాణి కిం గుచ ప్రాంతోరుదర్శనం బంధకానురునకు నలఃతినగవు 

ధననాయకునకు నుక్క_ంఠావిశేపంబు మహినంనకును నర్మమర్శ కలన 

తే. గంధవహునకు సిగ్గు జలంధరునకుం గలికితనము బావకునకుం గొను బలికి 
వలపు నటియించుచును చారవార తనకు దాన వారికి వారికి వైనయట్టు. 108 

కే. అందటిను బ్రమ వెట్టుచు నవ్వధూటి, యొవ్వరికి దను బ్రమయక యెడనయుండె 
దానిపై వాలి చొశక్కె_ నందఆజమునములు, గంధఫలిమోం౭ద వాలుభ్భంగ ములపగిది, 

తే, అసురులకు దేవకలకు నయ్యవసరమున(, బాలుపోకుండె నహ్వు డవ్చద నయన 
యుభయవాదులు గూడి యయు్యశ్చలావీ, పొాదవంకజములకును బట్టుశైరి. 105 

వ. మలీయు వివుమాయావి శేషంబున, 106 

క ఇది చెప్పినట్ల చేయుదు, మిది వంచినయట్ల నడళు మిది కళ్యాణా 

భ్యుదయని ధానము మాకని, హృదయంబుల? దలంచుచుండి రిరుబెనవారల్ , 10? 



షూ వాసము, 89 

శ్రే. కనకసింహాసనము వెట్టి కాట గడిగి, సౌదతీరంబు లొగిం ద్రావి ప ణతినేసీ 

కొలిచి కూర్చుండి రిరువంకళొలమువారు, భువన మోహిని యెనయప్వవ్వు(బోండి, 

క ఎవ్వనివంక 6 గనుంగొను, నవ్వని తామణివిలోచనాంచలమున వా 

డవ్వేళన కీలించు, న్యవ్వం బగుకేలుదోయి మకుటా గృమునన్. 109 

వ. వె రాగ్యానుబంధంబు లుజిగి యియ్యిరువాగువారుం దమలోన ని ట్రనిరి. 110 
యం 

క, మన మొండొరు నమ క యెడ్క నునిచినయాయమృత మింకయును దగ నించే 

మని యొం౦ండుగాం దలంద క్రీ వనితామణి వంచిపెట వలయుం బాండీ. Ill 
2 లు 

వ. అని యమృతకలశంబుంబెచ్చి యప్బ్పయోజాత చేతికిచ్చి ధర్మంబు పుణ్యంబు 

పాపంబు నీయది యిరుచెజంగులవారు నీకు నొక్కురూపవ యివ్చదార్ల ౦బు మాకు 

బంచి పెట్టుము. స 12 

శే, తప్ప కుండంగం బక్షపాతంబు లేక, వంచి పెట్టిడువా రబ్బరం చుం గాక 

యన్న దముల మె యుండి యకట మేము, నిన్ను వడ్డించు మందు మె యన్ను మిన్న. 

తే. అనిన నే చేర్పు నయ్యా మాయంతవారు, కోరి కూర్చుండ నమృతంబుం గుడువం 'బెట్టం 

బంచి వడ్డింప నేర్చు టల్పంపుంబనియె, తొల్లి యొకనాం డెణీంగిన త్రోవగాదు. 

వ © అయిన మీవచనంబులు చెజివంజాల నా నేర్చినవిధంబున నుధారసంబు వడ్డించెద 

మోరందజుం గృతస్నాను.లె పయో ధిపులిన వేది కతరిటున నిరుదెఆంగులవారును 

రెండు బంతులుగా6 గూర్చుండు6 డని నియోగిం చిన. 15 

నే. వార లట్ల చేసీ వరున గా. గగార్చుండ్సి పసి(ఢడిప శ్లెరములు వన్నికొనంగ 

నల్ల నల్ల వచ్చి నలసయానంబున, నమృతకుంభవా స్త యగుచుం దరుణి. 1106 

మ. అరవిందాసన పట్టుంబుట్టమువెజి) గాందోళనం బొంద ని 

ర్భరపీన స్త్రనభార మల్లం గదలక్ రత్నాలతాటంకము 

ల్రెరయ న్నూ పురమే ఖలావలయముల్ 'మ్రోయంగ ప్నాత్తంబుల 

న్ఫుర ఛే న్వాజ్యము శీ స్తరిందం దొడంా న్లూర్వాంకుర్నాగ్చంబునస్ . 117 

డ్. స్నానపవి త్ర గార్రులంను చందనచర్చిత బాహుమ ధ్యముల్ 

మానసమాధినిష్టులంను మత్సరచిత్తులు నై మహాసమా 

ఛానముతోడ ను శ్రరము దక్ష్సీణము నృముపాశ్రయించి య 

ఛ్రానవులు న్ఫుపర్వులును దన్ను. బ్రియంబుగం జూచు చుండంగన్. 118 

శే. మధురగోశీరథారాసమాన మెను మంచియమృతంబు వెట్టి వై మానికులకు 

మగువ మృగ తృష్టికాంఇసృమాన మైన, కల్ల యమ్ఫృతంబు వడ్డించెం గర్చ్బురులకు. 

వ, ఇప్విధంబున నప్పరమాణంమధ్య తధ్యమి థ్యామృ ౩' హారంబు లాసురానురులకు వెట్టి 

కామదు గ్టేనుఘ్ఫుత ధారాఖఘారంబు గావించి వం క్షిమధ్యంబున నిలచి కంక ణరుణ 
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(జ్, 

aim 

శే, 

హారవిలాసము 

యుణతా్య_రంబు తోరంబుగా నాపోశనంబు వోసీ యారగింపుండు బ్రొద్దువోయె ది 
ననుచు నెలుంగెత్తి మ త్తకోకిలకంఠకు హూూవ౦ంచమస్వరంబునం బల్కి_న, 120 

"మొదల. డదేనియలుట్టునంభేోరు హాకీ, ముద్దుంబలర్కలు శ్రుతిపుటంబుల భుజించి 

పిదప భుజియింపః దొడంగిరి త్రి దశవరులు,చై త్యులును దథ్య మిథ్యాసుథారసములు, 
. కిక్కు-రుమన కమృతకంబుం, గుక్కలు వెట్టుదురు సురలు కేణపముఖ్యుల్ 

తక్క_రిసుధారసంబులు, గ్ర ఠాలు వెట్టుదురు వారి: గూడియె తారున్. 122 

- గ్రుక్కగ్రుకగాకుం గడుం దేజ మెక్కుచుం డే 

నమరులకు గుకరూగ్రుక్కకు నడంగుచుం డె 

ట్రై శ్యులకుం దేజ మట్టివిధంబు గాక 

రాహుశేతువు లనియెడురా త్రిచరులు. 100 

. తమయొదిరిపం క్రి నున్న చంద్రార్కులసంగడి న్లాజంగి కూర్చుండిన నా్యాగ్తృహరాజు 
లిద్దణుు దమలోన నిట్లని విచారించిరి. 194 

వంచన వేల్పు 'టెంకి కిటువచ్చి యుపాంతమునందు ముందటం 

గంచముం బెట్టుకొన్న యది కరురయుగ ము మాటువెట నే 
టు శ ట 

తెంచుచు నున్న వండు మనచేవర విష్ణుండు వెంట సీరి సూ 

చించుట మే ల్ఫుధారసము చి ప్పెండువోయక మున్న ఫెారికిన్. 125 

= అని విచారించి చెవ్చనున్నంతలోనం బోనె నిరుగంచములయందు బుడినెండంత 

బ్రౌవియును ద్రావకండంగ రాహుకేతు లనుచుం జెపి ప్పీరిమురవైరి కర్క_విధులు. 128 

హ్ విన్నవ్వడ తత్సుధారస సము కంఠాధక్షి ప్ర దేశంబు సా 

చ్చుట లేకుండంగ రాహుకేతువుల యత్యుద్రో త్తమాంగంబు లొ 

క్కు_ట ఖండించెను మాయపుంబడతియా కారంబు వీడో._క య 

క్క_ట కాలంకృతవా స్తచ్మక్కమున శ్ర, కాంతుం డవిభ్రాంతుం డై. 127 

= రాహునకుం గేతునకు హరి, బాసాచ శ్ మున నదరు పొటిలుటయుకొ 
య 

వోవోనినాదవటుకో, లావాలబహుళీంబుగా గలంగిరి డివిజుల్. 398 
. వేగ మాయావధూవేవంబు డిగంద్రావి కైకొనె నిజమూ_ర్ది కై టభారి 

వారి కమ వంచించె సరివేళ గాదని జై టై శ్యులు చనిరి పాతాళమునకు 

సమ్యకంలు భుజియించి యమృశకుంభము( గొంచు జనిరి వేల్బులు నిజస్థాన మునకు 

బహువారములయందు బహువస్తువులు ౫ ౦చి కలశ పాథోరాశి కాను వుడా 
నుక్కె_వడి యున్కి-మాని పెల్లుజ్బె నాక, మప్పరఃకామినీతురం7గాదిక ముల 
నచ్యుతుండు లచ్చి నటం బెండ్రియాడి యిరి ౫ నాగరిపు నెక్కి..వె కుంఠనగరమునకు, 

క, ఈవార్థి మథనకథనం, బేవారు వఠించిశేని నెలమియు నాయు 



మష్టాఖా్యాసము. 91] 

శీ )వృద్ధులం గాంతురు వి, ద్యావత్తయు యశము గల్లు నావారలకున్ , 180 
శా, శంకాతంకవిహీనవి క ర్రనుకలాసాకల్య స ! సా 

హంకారోరువివేకవి క్రమ ! ను నురాహారాహికస్సర్థిని 
స్పం కాళోజ్జ లకీ ర్తినిబ్రము ! ! మహీసంకల్సకల్ప ద్ర su 

లం కాశంక రశెలమధ్య వసుథాలం కార భవ్యక్రమా! 181 

అరా . శరణాగతధివంజర !, నరకుంజర | దానకర్ణ ! నందితవిద్వ 

ద్వరవర్గ ! నిమలచరిత, న్ఫురితా ! యనవరత శంభువూజానిర తా!. 182 

ఉపే అఎరద్కవ ము, కుల వుదీసౌ ! యలఘుప్ర తాపా! 

విలా కస. ! కస ! ర uy 
కలాజయం తా ! భునకాంగికాంతా ! 

నిలీనశం కా | నిజనిష్క_లంకా ! 1883 

గద్య. ఇది క్రీ ప రాన రాన, త మాం నాలం త వినయవిభేయ శీ Ww 

శామధేయ ద్ర వ ణీతం భి శం బనుమహో ప్ర బంధంబునందు 

"౧ సము స. 



అహ అల - అచు 
స ప్త్రమాశ్యాసము 

న ఇ 

కాళహా చస్రీనాథ 

ప్రాశారాంతకివ్ర వ ణీతపాతాళగుహాో ! 

శ్రీ ళవాప్రిభక్ష ను 

ధికల్పితవిభవ ! యవచిచేవయతి స్పా ! 

వ. ఆశరి ర్హి ంప్రుము, 

డ్. 

వా 

a 

అర్జునుం డిం ద నీలగిరియందు రసాలత మాలతాలనీ 

పార్దునలో ధ్ర తేందుకన వామలకీవనసా మ్రపాటలీ 

సర కురంటకాదిగురు చందనచందననిం బశేతకీ 

భూర్దకపి ops ర్హముఖభూరుహాపుణ్యత మ్మా క్ర శ మంబునన్. 

; ద్యూశపరాభ వమున నగు, వేతోదుకిఖమునం దవము చేయగ దొడలగాక౯ా 

భ్యాశలయనుమతి శత్రు, శతు, Ss మది దివస్పతి గురిగాన్, 

+ ధనుర్మన్తంబులు మ. వ శరథిద్యంద్యంబు ేపార వీం 

పున బంధించి కిరీటియై కవచియై ఫూనెం దవళ్చర్య య 

"ర్చి య క్ర ర్టునుం డత్యంతగరిస్టనిస్ట ననుశేం ద్రుం గూర్చె యింద 

లన గాగ్యంబునం ట్ర,శ్యనీక విజయళ్ళాఘాఖిలాషంబునన్ . 

. వంచన మనంబులోన నొ, కించుకయును లేక యనం ద్ర ముమోిందకొ 

బంచాన లమధ్యంబునం బాంచాలీవల్లభుండు తవం బోనగించెస్, 

కలపములతోడం పతహోకుటుతోలు ఎ స క్రీ డ్రి సీరుద్ అభవ చేని, 

శా కాహారుండు నిర్ది లేం ద్రియుండు పౌహోణ్యాగ గ్రకల్బుండ్వనై 
నాకేశ పి నత య సలి పె న్నానా వ యుల 

UW WU 
నాకుంజి త్తము బేహాము నృరియెకా నానాతపశ్చర్యలక్ 
వ్యాకీర్ణో రగసింవా భల్హుకలులాయాభీలంె లాటవిన్ . 

క సకలకల. రాంభకిప్రవావా౦బుల నఘుమర్ద ణస్నాన మాచరించు' 

గొండగోంగుంబూల గుండవర్థనమాల నర్చించు శళిలాంఛనార్షమా ళీ 
యు 

6 

. గాండివముతోడ నొకయోగదండయష్టి, య స్త్ర ములతోడం గొన్ని దర్భాంపరనులు 
/ 



తే, 

న్న 

శే, 

స_ప్పమాశాషసము, 98 

స్థృటి కాత మాలికా పాణి య వాళుడై జంభారిమర శ్ర ౦బుజవము వేయు 

నొంటికాల బుజంబు నూర సంబుగాం జాచి తడవుగానిలుచుండి తవ మొనర్సు 

| శరభ శార్టూలసింహాదిస త్త ఏచయము, శిరలి తనమో(ద బిట్టు లంఘేంచునపుడు 

కడిమి: జెండాడు భుజదండ గాండి వ్య, చండతరశాతనిర్ధాత కాండవితతి. € 

పీరరసగర్భితం బయ్యు విస్తరిలై శాంతరస మెంతయును సవ్యసాచియందు 

మలయ లనితం బమండలమునందు, సర్ప వేష్టిత చందనక్ను జమట్లు. 10 

. ఇవ్విధంబునం గపిశేతనుండు గాండివజ్యాఘాత రేఖాకిణక ళం కాలంకారం బులగుక రం 

బులు నీవార పొాకంబునకును బాంచాలకన్య కాకుచకుంభకుంకుమ ప్రే కే క్ష ణీ యం బైన 

వత్సంబు రుద్రాత్ ధారణం బునకును నం గారవర్ణ గర్భని రృదనచ హుం కారకారణం 

బగు కంఠంబు మహేంద్ర దేవతాముత్రామరధారణంబునకును ఖాండవదపహన వేళా 

విజృంభి తావస్హంభసంరంభం బగువ్భాదయాంభోరుహంబు (పృణవోవలంభమునకును 

గుంభసంభవ ప దిప్టశాఖాశిఖరపకీ లక్యవలోేకనజాగరూకం బగువీతణంబులు నాసీ 

కాప్ప చేశానునంధానంబునకును యం శ్రమక్స వి భేదనో పా యసందర్శన వృథావ 

సంసిద్ధి యగుబుద్ధి వృద్ధోప సేవనమునకోను గంగాజలని గ హాన్ముగహాపాదన సమ 
యఖ 

గం బగుమానసోత్సావాం బింద్రి యభంగంబునకును ర శ్రరదిగ్వేజయయాక్రాధు 

ఖు లగుచరణంబులు తీర్థ జ పకట చాల్చడం జేసీ జగ జెట్టిబిరుదంబు నెట్టు 

కొనం వేసీ తం డ్రిగుణీంచి Se దినంబులు గచచె వారంబు త. 

బత్షంబులు ససమె మాసంబులు వోయి బుతున్ర లతి కృమించె సంవత్సరంబు 

దాటే నయ్యవసరంబున, ll 

'తెల్లనిగడ్డంబు తెల్ల నిమిసము ల్న రసిన రోమ పాండురళిరంబు 
గణ డీ 

మేధానిబొట్టును మెణుంగుజన్ని దములం భూతిలలాట త్రిపుండ్ర,కంబుం 

గావిపోవతియును గంఠో తరీయంబు నిష్టకోలయు6 జంక నికి తోలుం 

బంచాంగముషియుం బాణిం బవి త ౦బు నొక్కు.వే లికి వెండియుంగరంబు 
లు ఖో లీ 

జాణుబొజయు నునుదబ్బసం బెలయును, జె త్తగొడుగును జక్క_ందాల్చి కుతుక్ మున. 
జై అవ 

దనకు నజాతిగా నొక్కతవసి వృద్దు, దావాలు వలు న యుతం బారుకడకు. 

వచ్చి యాశీర్వదించి మహాత్తా!సీసంగ డంబునం దవంబు చేయవచ్చితిని చ్చోంగొన్ని 

దినంబులు మంతా నన్ను చాధింపకుండ నరసీకొని యుండవలయు నని 

పల్కి యతనిముందటం బరి శ్రాంతుండుంబో లెం జతికిలంబడి కూర్చుండి. 18 

మోటకునిచందమున గత ము పొండ వేయుని షె పెం దార్చి బ్రావ్యాణుండు 

. " పలికి నిప్ప చ్చరం 'బెనభాషణములం బరమనా స్పీక భావంబు వరిమలింవ, 14 

అన్న! యెొవ్వరివాండ వీయడవిలోనం, దవము సేనెదు నీమం ల్ తం శ్ వదులు 



ర్టిడ్త హరవిలాసము 

పౌకశానన దేవ తా ప్రార్థనాను, సూచకము లైనయవి యన్నిచూడ నిపుడు. 1 

ఊఉ. చక్యనివాండ వెంకయును జల్టనివాండవు భాగ్య రేఖ బెం 

చెక్కిన వాడ వీవిపిన మెక్క_డ నీనుకుమారతాగుణం 

బెక్క_డ ఘాేరవీరకప మీయెలప్రాయమునందుం జేయు చే 

యక్క-ట యొవ్వం డైన నకృతాత్తుడ వీ వొకరుండు దక్క_6గన్, sl 

క. శరచావధారణంబుక్ , బరమమనశ్శాంతి దాంతి పరిపొకంబుక్ 

బరికింపం “ జంకదుడ్డును, శరణార్థి యం” ననెకునట్టిచందము దోంథిన్, 17 

క. వైరిమదకుంభఖికుంభవి, దారణ దారుణకృ పాణ ధారలు పరిఘూ 

కారములు కందమూలో, దారములకు( బాలువడెం గదా సికరనుల్ , 18 

శ్రా, ఈభ ద్రాకృతి యిమ్మహాభుజయుగ ౦ బీదీర్ణ కోదండ మూ 

యాఖీలత్వ మొకం డోళొండ భువనె కాధ్య ఈ తా హేతు వే 

లాభం బాత్రుం దలంచి చేసె దొకొ గోలాం గూలభల్లూకమ 

'ల్రేభాకీర్ణవనాంతరంబునం దవం చేకాగ గ, ఛౌవంబునన్. 19 

శే, ఈశ్వరుని? గూర్చి చేసెద వేని కెన్స“ మాధవుని: గూర్చిచేసిన మాకు హితవు 
ధ్రివ్యాహార్ని వేసీన నది వరమతరము,తగునె యిల వ డో ధరుం గూర్చితవమునేయ, 

తే. ఎవ్వండువదేశ మొనరించె నింద్రుం గూర్చి,తవము Phere దయ దలిర్న 
నాకం జెజు:గండు గాక యాం స చ్రి భేది, శాకమునియి3ట: జేసిన కారుగోష్టి. 9] 

సీ ఆసహస్రాతునియాత్మ సంశుద్దికిం న ంచ సాక్షీ 

యానిర్డి లేం ద్రుబావోవి క్రమమునకు భుజగాంతకునియాకపోక సాక్షీ 

యాసునాసీరు నవాంకారగరిమకు నిషధాచలముమోంది నెలవు సాక్షీ 

యాళచీవల్హభు నౌచిత్యకలనకుం దావసువేతిపూదండ సాశ్నీ 

తే, యిట్టిదే వేం ద్రువలన నీ వేమి ఫలము, వడనెదవు చాలు నీవాంఛ పాడుగాను 

వాండు నీకంటె నేమిట వాసీ గలండు తగదు వాలింపు మావిరుద్ధంప్రుందపము. 22 

వ. అని యెంతవెప్పిన నత్యంకథీరో దాతుం డగుపాండుపుత్రుం డూరక తవంబు వేయు 
చుండె నట్టియే ఈ ఖావంబునకుం చీ యం బరిది వృద్ధద్యావ్యాణ వేవంబుమాని వృద్ద 

శ్ర శ్రవుండు 'వత్యత ఛై బె వరంబు వేడు మనుటయు. ప 

క్ ససభీవ్ష కర్ణ సేంధవ, గురుతనయులతోడం గూడం గురువతిబలము 

నృరిమార్చునట్టిస త్త సముం బురుహూ తా యువా కరుణ పాంపిరి వోవన్. 94 

వ. అనిన నింద్రుండు సవ్యసాచి కిట్లనియె. 95 

తే, భీష్ల గురుకర ర్సకృపు లనిశ్ళేద్యబలులు, ద్రా ద్రాణిభూరి శృ వోభగద త్తశల్య 
సైంధవులు పీరు గలవారు కు శంభుక్చప లేక యెబ్బంగి సంభవించు, 



సః, 

శే 

eae 

చే, 

స_ప్హమాశాషసము, 95 

పశుపతి గుణించి తవంబు సేయుము తత్స )సాదంబున నీక్రం జయం బయ్యెడుం 

బునర ర ర్భనంబు కాంగలయది పోయి వచ్చెద నని యింద్రు౦ డంశర్థానంబు ఇసి? 

తం శి చెప్పినమాటలు దష కవ్వు, డాదరించి ధనంజయుం Sed గూర్చి 

యిర్మదృ 5 కీలాచలంబు3ె యె నేకనిష్ట, ధీరు. డొనరించె నతిఘోోరవీర కవము. 99 

.భనితోద్దూలికనిర్ర కాప నృంచాకురీసంత తా 

భ్యసనవ్యా స్తీ ie ప శివధ్యానానునంధాతయంక్ 

కుం స. నె 

యసమస్థైమ. గిరీటి పాశుపత దికారంభముం కొచెన్. 

వ్రథమసంఛ్యారాగపరిపాటి మిన్నేటి కన కవంకజకోరకములు చెలువ 

గౌసదువాజీనమిం చుగ చ్చుటద్దమువో లె విధవుండలము కాంతి ee 

దర మెనవేంబోకం దజసి వెన్నెల. గోలి దివిం జకోరములు మ గ్రిల్లి యాడ 

మందరాచలకూటమధ్యభాగమ్హ్యన గృ త్తి ల్లికానత్న (శ్ర, మక్తమిల్ల 

మృదులభస్త ర చితశయ్య మేలుకాంచి, యనులరు ప్రాజథ రణం బాచరించి 

యర్హునుండు పర్ణ శాలి కాభ్యంకఠరమున, పహూరునకొనరించునరుణోదయా ర్చనంబు. 80 

క, కసీ కేతుం డింద్రశీలా, (వ,పారప వక యాటునిర రస్నాతుం డై డె 

మ. 

డ్. 

క నన్నిటం, దవనోదయ వేళ వ్యా ళద్రరుం ry వే 

అవధానంబునం బాకశాసననుతుం డ ర్లేందుకోటిరు సం 

గవ కాలంబునం బూజ సేయు హీమవాశకర్పూరకస్తూరి కా 

(దృవకాలాగురుగంధసారనురష్ దృ వ్యంబులం బూవుల 

న్ల వలిసర్టరసాగురు ప్ర ముఖ నానాధూవధూమంబులన్ . ల్ 

వుంచ ట్ర హ్యషడంగబేజసహిత ప్రాసాద నంచాతురీ 

చందన ౦ త వరంపరాపరమనిహైతత్సరతష్షంబునక్ = 
నారీ లీ అ 

మంచుంగొండయనుంగు. బెండ్టికొడుకు న్నధ్యాహ్న కాలంబు నే 
య pee 

ఇంచు న్నిర్ణరరాజసూనుండు మనోవీథి నృదానందు' డై డె. వలి 

. ఆయా, మా జిన ఖండమధ్యమున నేనా వాబద్ద పద్దాసనుం 
ల 

డాయింద్రాత్య జాం డిం ద్రకీలశిఖరీంద్రారూ ఢేబిల్వ ద్రుమ 

చ్భాయానిర్మలచం ద, కాంఠమణి పౌపహాణ ప్ర దేశంబున 

నాయం కాలము పూజ నేయు నభవు నృంధ్యానటుం ధకార్దటిన్ . 84 

అంచితభ క్లితో శివుని నర్గనిశాసమయంబునందు సే 

వించు గురూపదేశ పదవీపరి శుదసమర్చ నావిధిక్ 

గాంచనకోరకంబుల బికప్కసవంబులం నగొండసోంగులక 

pp గాంచనకందరాము ఖగ్భృహంబులం బ్ర సంసా తరుం డే. ర్త 



96 

zim 

తే, 

పూరవిలాసము 

. ఇట్టు పొశువతదేకూధురంధరుం డై కాలకంధరుంగుతించి తపంబు సేయుచుండం 
నొంది పొకకాలంబునకు, లి 

. దికనాం డింద్రృతనూభవుండు గిరికూటోత్పంగ భాగంయున 

న్వికచానేకల తాతరు వృతతులక్ బేవార్చ నాపువ్పకో 
రకము ల్లోయంచు నుండ గా వినంబడజెక్ శ శ్రావ్యంబు లై "లె కుర్కుుర 

వృకరోదం చికకం రకాళకువాలీబౌబామవారాప్రముల్-. గ 

. క "గేసరులకంటెం బులులకంటెను బిసరులై పొగరుమిగిలి 

జల్లుకొని వచ్చెం బై బె పెనిసారమేయ ,యూధ ములు వేదమయమూర్తు లుద్దత ముగ .98 

వ్రకటలీల నుదా క్రంపుఫణితిం గొన్ని, కృమముతో ననుదా శ్రస్వరములంగాన్ని 
స్వరితముల(బ చయంబులవరుసంగొన్ని ,ఘోవణముసే సియందొడంగెనాకుర్కురములు. 

కనకపుశ్ళంఖలలం దయా; శునకంబులం బట్టుకొనంగ సూశెలం (ట్రచుథుల్ 

కను నిరుచక్కియ లీల్కా వనచరులై కొలువం గవట వైవోరికుం డై. 40 
. వికట పాటలజటామకుటికాభారంబు కలుకె నజాంజాటు నెఖులు గా 

జారుసుధాధామళకలావతంసంబు పెడకొవ్వపె నుండువీంకి గాంగ 

సువలలాటం౦ం బున. గనుపట్టుకనుచిచ్చు గరిక దృవతిలకంబు గాలం 

భుజమధ్యమునం గ్రాలుభుజగ హారంబులు గురిజ పూ సలగుబ్బసరులు గాల 

శంకరుండు గిరాళ వేషంబు దాల్చి, యగజ తెంచెత యె తోడ నరుగుదేఆం 
బాణి నోంకారదివ్యచావము ధరింఛి, వచ్చె వివ్వచ్చువరతపోవనముకడకు. 41 

న ఆట్టిసమయంబున, 49 * 

జలధరనీలబేవామును జం దృకళొ యుగళీసమానదం 
అత ఉల్లి బన అ అ ఆ ప్ర) లు భిదురో పమానము ఖసంపుటపో త్ర ము ఫుల్ల మేచకో 

త్పలదలవర్ష చు ములు బాటలవ రులలోచనంబులుం 

గలిగి కఠోరక సుర రఘటనఫఘాోప é తదను ర రథుట్టన ఘోేషజన మై. 48 

| ముట్టియ నిం ద్ర నీలతట మూలమహీ వ భవంబు లె 'లెన పె 

న్యుట్టలు గ్రచ్య్ వై వెచుచును భూరువొషండముం. జాంపకట్టుగా 
మట్టుచు ఘర్ల రధ్వనుల మాటికిమాటికి దిక్సటంబులం 
ఫుట్టన వేయుచు న్వెడందకన్నుల నిప్వులు వెళ్లే గ్రాయుచున్ 44 

= వంది వడిం బాజబుచెంపెం బు, రందరనం దనని శాక రథరులనడువుక్ 

దందడి గొరిజల తౌా:కునం గందుకములువో లె శిలలు గరువాఆఅంగన్. 45 

= వనెం బినాకఇచావమున నీశుండు గాండివకారు కంబునక్ొ 
| వసుక 

వానవనూతి య్మాప్రబలవ జ సమానము లెనబొౌణముల్ 



స్ప మాశాషసము, 

రో నెం బరస్పరంబును వరాహము వ్రక్కలు గాడిపాఅ మూ 

కానురనూకరంబు దిరుగాడె వడి నృరఘాత వేదనన్ , 

వ అభవార్జునళ ర పాత, చుభవవ్యథం దిరి గె నవ్వరాహము కడు నం 

తఈుఖిత మయి విలయవేళా, నభస్వ దుద్భా ంతభుననునాునము కి, యన్. 
. దీర్ధ తరవారవరాశుగ, నిర్దాతని పాతజాతనిబిడవ్యథ నం 

ద మా అభ అదరాల 2 కరర న మగుచును, ఘుర్ధురఘాోషంబు తోడం గ్రోాడము గా లెన్. 

97 

46 

47 

48. 
, అప్పుడు గిరాత వేష ధారి యగుపురారి యోంకారచావంబు నేల నిలువంబెటీ తదియ 

న! 

శిఖరంబున 'నజవెయి మోసి యొరగి యొయారంపునిలుకడ నిలిచి వలశేల వాలము 
ఆశ 

ద్రిషూచుం గ ట్టెదుర నున్న జగ బెట్టి యగునిం ద్రునివట్టిం గనుంగొని ప్రావృ షేణ్యవ 

యోవావాగర్థాగంఫీరం బైనన్య్టరంబున నిం ద్రకీలగిరిగహ్వరం బులు వ,తిధ్వనియొనం 

గ సాటోవంబుగా సగ ర్వంబు గా సావస్ట్రంభంబుగా ని ట్లనియె, 

J ఎవ్వండవురోరి నీవ నాయుదురం చాటు, వంది నేస్పితి బాహువర్పంబు మెటసి 

యొలుంగన్రర యోరి నన్ను నీయింద కీల, వర్వతం బేలువన చరసార్వఫౌము, 

. వనును నాకుటుంబ మగునీతరళొకీయు వెంట వెళ్ళి యి 

క్యా-ననభూమిలో బహుమృగంబులం జంపుచు వచ్చివచ్చి యే 

సనిశి తాస్త్ర పాతమున నిక్కి_టిం జంపుదు నంచు వాక్స్రతి 

జ్ఞానియమంబున నెనుక జాడ గూడంగ వచ్చుచుండంగన్ , 

వేట నలసీ యావెంచెక, యోటమి వెట్టం గ డంగి యున్న ట్టియె డక్ 

గాటెలుకు నోజవింటకొ, జీటంబున వేడ్క- యెల్ల. చెజుచితి కదరా. 

. తపసీ వై యుండి తగు రోరి ధనువు బట్ట, శాంతిషరులకు నేలరా స త్త హింస 

కపట ధారివి రత్యంతకల మోత్త, యెవ్వండవు రోరి నావంది నేయ నీవు. 
ఆరే. రాక 

. మండెనుబలునారసమున, గుండియ వగులంగ చేసీ కూల్చితి దినికొ 

వెండి ప్రృయోజన మేదీ, రండాసుత! దీనిపె శరము నిగుడింవన్. 

;; తబిసివి గానం జావునకుం దప్పితి సీ కిది వేంటవంతమా 

యబలు(డ నీ తేజంగునం బరాటవికాయుత చావవల్ల రీ 

నిబిడశరాహాతం బగువనేచరజంతువు నేసి తీగతెకా 

. సబమువయి న్నిగుడ్చిననిశాతశిలీిముఖ మెట్టి వెల్లిదో,. 

$ అనినం గిరీటి యయాళ్యటవికచ క్రవి కిట్టనియె. 

ఫు 'వైవచ్చున్రారజంతువు:, చ్రేవెరవున నేయు టెందు సిగ చెపుమా 

ల యావ కృ ఫభాషణంబులం, పీ వాడెదు శబర పొమ్ము నీచను త్రోవన్ . 
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క్ష, వంది నపేక్షీంచితివో, పంచెము గెలువంగ వేడ్క_ పడియెద వేదో 

కందువుగా కాఫలము పు, ళిందాధథివ యేమిటికిం బలికె దీభంగిన్. గ్ర 

మ. తడవే లోరి పుళిందరాజ చను మధ్యాహ్నంబు ఉజయంగ న 

యుడు సీవేళ శివార్చనంబునకు మౌ శేకాంత మై యుండగా. 

బడు సీవుం గడు డస్పీ నాండ వటవీవం క్రిప,*చారంబులక్ 

విడు కోవం బచిచె శాంతి గకొనుము వాగ్వీవాద మిం లేటికిన్. 1 

కు జోటియు. నీవును గుర్కు_ర, కోటియు ననుచరులు డప్పిగొన్నారు మహా 

ధాటిపరి శృమమున ని, చోట వసించెదర యేని సుఖ ముండ దగున్. 6 

వ. అని యర్జునుండు వ వల్కీన నాగజ్ఞులాండు “మోజుకంబున మొగ మడ్డంబు గదల్ని 

యా యొడ్డీమాటలం బనిలే Kass యొక, రూజనం బె క... దస్ ప్పి మమ్మ 

సతత వీతవ్వునకుం దవసీవిగాన న శికీంచను పొ మృదియునుం గాక, గ 

ఆ. తాటియంతవిల్లు భరియించినాడవు, జ్యాకిణాంకితము భుజాయుగంబు 

గర్వ లేఖ మిగులం గానంగ నయ్యొడు, దాంఖికంబు సీదుత బిసీకనము. (2 

శా, వమో నావాదయంబు నిన్ను. గని యిళ్లై బాపనుం దాసమె 

భానూసన్ని ధి నుబ్బుచున్నయది నీబాసో ప్రలౌపంు ని 

స్స్మం చే నొకకొంత సే వీచట నుజ్జ్ఫింభించ రాం 'బేయుమా 

నామాంద న్నిగుడింపుమా నిశిశనానా,క్రూరనారాచముల్ . గ్ర 

క, చెం చని నన్ను౦ జూడకు, వంచింపకు హీనజాతివా: డని సంగ్రా 

మాంచలమున నిడె నను మె, చ్చించెదవే నపుడు నిన్ను సేబాసందున్. 64 

ను. శివలింగార్చన మెందువోయెడు: దవస్వీత్వము చెందే నువ 

చ్చ వముం బొందదులే యొకింతవడిలో ఛ్యావానుసంధానముల్_ 

చ ఇం అ 

వ్యవ ధానం బోకయింత నెంచవొక్షొ బావోవికృమ క్రీమహో 

తృవముం జూపుదుగాక నాయెనుర శాశ్చర్యం బవార్యంబుగన్ . గ్ర 

తే. ప్రదర మరివోయు మేయుము పాక స్రాక్ష)కార, కాతుకాథీనహృదయుండం గాను నేను 

చం కులవల్ని క 1. యాసవడు చుండు ఘోరవీరావావములు. (0 

వ. అని పల్కి. యా క్రీ డాకిరాకుండు గుణధ్వని చేసీన జలధరథానగం ఖీరంటె 

యే తెంచునామ్రోంతకు సీళ్ళు చూపిన( సోషించుగ ంధద్విపంబుంబో లె రోష్షించి 

యిర్జునుండు అకట మ నంబరంబు పిక్కటిల్ల నాటక్కారివిలు 
జ రం 

శానివై భల్లంబులు నిగుడించె, 67 
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శా. గాండీవ (పృవిము క్రనిస్టురమహా కాండ ప్రశాండంబులక్ 

న ఫ్ కి ఖండించె తి బాణఘట్టనమునం గందర్భవి ద్వేషి యా 

తం డాశ్చర్యము నొంది బాఫుళె పుళింద శేష్ట యంచు న్ఫుజా 

దండాహంకృతి వెండియుం బజపె కాశ ఘ్రారనారాచముల్ : 68 

జా, ప్రారంభం బొకయింత లేకను దృణప్రాయంబున ట్రాఎదంగాం 

చూరాజిం జగచేనెనో నణిశనో శ్రొవ్వాండిఅంపంబు చే 

సిరీలిం దునుమాడవచ్చుణె యనక మాంలాగతిం ద్రుచె దు 

ర్వారాహంకృతి నీశ్వరుండు విజయా స్త్రవ్రాతముక ఫ్ర వేల్నిడిన్. 69 

క, శితికంఠుం జేయుశరములు, పృతివాతములు సేయు నరుడు పారునిశరముల్ 

శితికంఠు. 'జడేయుశరములం, బ్రతీహతములు సేయు బహుళ బా వోఫ్రూఢిన్ . 10 

క, క్రూూరతరవారనరాశుగ, నారాచళిలీముఖాదినానా స్రనుటా 

సీరం ధే మైననభమునం గారుకొనియె గాఢ మంధ కారము దిశలన్. dl 

క, సీంకార గాండివజ్యా, టంకారంబులు నభికటాహము నిండెక్ 

శంకరక పి కేతుభుజా, వహాంకారనిరంకు కావావాంగణభూూమిన్. 72 

వ. ఇ ట్లోవారిసాహారి నల్లాడువారార్థునులయందు. 78 

క. శరథులు యుగాంక వేళా, శరధులునుం బోలె నయ్యు శరశూన్యంబుల్ 
నురపతిసూతికిం బర మే, శ్వరమాయాశ క్షి నపుడు సమరా గ్ర మునన్. 4 

ను, తెలివిం బొందక యుండె చెమ్షునమునం దివ్యా స్త్రమంత్రా తరం 

బులు శారద్య్వతకుంభ సంభ వులసంభోదంబు సర్వంబు ని 

స్స మయ్యెక. వృథ యయ్యొ నాంతరకృ పాభ్య్యాసంబు గాండీవికికొ 

గలహాతోణిం బినాకపాణికువహానాకౌటిల్యళిల్పంబునన్. 75 

క. నిటలవిలోచనమాయా, ఘటనమునం గిరీటి కన వ్ర గల్భత ఇడినకా 

గొటిఖముగ బొమలు ముడివెను, గటకటంబడం దొడంలగనపుడు కరము నెమశ్చెన్. 

శాం కాండశ్షీణత నాయిషుచ్చటలకుం గల్తెంగదే నాధనుః 

పాండిళ్యం బెటువోయె నొక్కా యని చెప్పం జిట్టలౌం గాక యా 

తం శీలాగునం బోవువాంజె మయిమెం దా నంచు గరోోద్ధతికా 

గాంజీవంబున బూన్ని "వేయం దొడం నాండీవి త 77 

క, మృడు నెన్నండు శరములం గ, వ్వడి బొదువం దొడం౫ గాండివంబున నపుజే 

'. యుడుగక పొడ మెడుభయమున, వడంకులగుబ్బతికుమారి వడవడ వడంశెన్. 78 



100 హరవిలాసము 

నీ క అకు వెండ్రుకలలోం బజిచుమం దా కిని నుకమారబేహూ౦బు సుక్క౯బా జె 

నవతంసకుసుమమాల్యం 'బై నశ శి రేఖ బృహ్మక పాలరం ధ్ర మునం దూజె 

చెట్టియంబుగ బిగ్గం జుట్టిన పెనుబాము వగియూాడి నొసలి-వై డిగంగ జూ 

నలికచే (తృముకి త్తి యారజ్యమానమె జెప్పలసందుల నివ్వు లుమిసె 

చే, నగజభ యమం 'బెంబ్ర్రమథులు బెగడుగుడిచి, రువనిషత్రులు ఘోష్ం చెనొక్క- పెట్టం 

గాలకంఠు నిమాళిశ్ళంగాటకంబు, గాండివంబున6ం చాడింవ పాండవుండు. 79 

లే. పాండునందనఘనభుజా దండక లిత, చండగాండీవ తాడిత ఖండవరశు 

వృభుజటామండలంబున( బిండుగట్టి, తాండవం బాడె మున్నేటితరంగదండు. ర్ర) 

చే, వింటం గొని వేయ వ్రేయంగ విసుగు వుట్రెం జెట్టిబిరుదింతే పొమ్మని పట్టి యణంచె 

నురతనూభవునిం బట్టి శరాల పాణి, మల్లనం గ్రామ శేళిసం భొవన ముల, ర్మ 

క్, కపిశేతువృషభశేకను, లుపజా త నియుద్ధకొతుకో తావామునక్ 

నిపుణత బెశంగంగం దొడంగి రువతాయి న్వేషభాపష, లువలాస్యముగన్ , ర్ి 

'లే. తోరహ త్తంబునందుం చార్జుండు గడిమి, సలిపె నూరులు బీడించె సరభనము 

హాూరుండు సీసాన హ శ్రించి యర్జునునకు, బరువు గావించె న. 8 

క ముక్కంటి కంరడాలన డొక్కరమున నిఆిె స పబంధుం డై 

పక్కని వ్రకోష్ట షపీడన్క మిక్కి_లికను వేంకి నుజికె మినుమినుకుమనన్, 54 

క, తాంచుచుం బొడుచుచు6 బడుచును, సేచుచునుడుకు చును బిట్టు చెగయుచు గూలం 

దోయచుః దూలుచుం బెనంగిరి, ప్రా చీపతిసుతుండు పహూరుండు బావహాబాహిన్. రిక 

జాం నిష్టంకించి శశాంక శేఖరు(డు గాండీవాయుధుండు న్భుజా 

పప్పంభంబులు గారాలు 7 వారంబు గావింవంగా 

దిష్టాం తాంత క ఘోరమూర్తు లయి సాదృళ్యం బద్భశళ్యంబుగా 

ముష్టీముష్టి రణంబు వెేసీరి యసన్లోవా (పృకారంబులన్, 86 

క. వెమరుచుట యాడు గజిచుట్క, బొమ ముడుచుట నిరిషికారమును మును నవరి 

శ్రామమును సరిసరిం బెనంిరి, సమవిషమనియుద్ధ కేలి శంభుడు నరుండున్. . 6 

క, తాటించెం బేరణము నా, స్ఫోటించెం గిరీటివత్ము వృషోంకుం డతం 

డాటోవమ టక పిడికిటి, పోటున ధూర్జటియురంబుం బొడిఇెం గడిమిన్, రు 

శా. అంతం జంద్రకళాధరుండు నిజభావాగాఢపీడావరి 

శ్రాంశుండై యటం బాందునూతియెుదురం బ ద్రీత్యతమయ్యెం నృపా 

వంతుండై యహిరాజహారములతో స్వర్వాహినీ వేణితో 

దంతిత్వక్పరి ధానపల్పవముతోం దామ్రజ్ఞటావం క$ితోన్. 89 
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ఉ. చెంచెత యయ్యెం బార్వతియు6 జెంచులు భూతములె నిజాకృతి 

న్మించిరి వేలుపు ల్నభముమో(ద లలాటమునందు నంజలు 

జ న్ ల్నించి నమస్కరించిరి వినీతియు భ_క్రియుం నుల్హ సల్ల 6 గా 

వించేం (బ్రిగొమము ల్ల లరము విస్మయ మందు-చుం దాట డ త్తఆీన్ . G0 

శే, వేదముల్నాల్లు నుపనిషద్విద్యం సడి ప్రణవమం శ్రా కరములతోం బ బ్రన్ఫుటముగ 

విశ్వక, దూశ్వో "మొయ్యొయ్య పన. త ఆ దొడంగెం జంద్రార్థమా శ, 

వ. అవ్వుడు న Sas రోమాంచితకం చుకి తాఖులాంగుండై Fn 

చాస్పలోచనుండై శేలుదోయి ఫాలభ్రాగంబునం గీలుకొల్సి యిట్లని స్తుతించె. ౪2 

క, నీవ పర్మబపహ్యంబవు, సీ వఖులాంణాండపతివి నీవు వృసన్న 

శ్కీవిభవారోగ్యాయుక్, ప్రావీణ్య ప్రాభవై కఫలదుండవు శివా! a9 

క, నిన్ను. ద్రీజిగన్ని వానునిం, బన్న గ కంకణుని భ_క్రవరతంత్రుని న 

భ్యున్న తకరుణాగుణసం, వన్నుని గనుంగొంటి మంటి బాలేందుధరా ! 94 

క. నీచేత గృ పానిధి చే, వాచాగోచరవ వేక వై య్యాశ్తుని బే 

నోచం ద్ర కలా శేఖర!, యాచించి మనోరథార్థ మం గందున్. 95 

శా. నీకై యేను దపంబు చేసితి మవోనిష్టాగరిస్థస్థితి 

న్ని సంసుతి నేయుదుం గడగి నానే ర్పొప్పంగా చెంతయు 

న్నీ ౩ ఫూజ యొనర్తుః సొంత విరుల న్ని తంబు సద్భక్టితో 

సక నేవ యహర్నిశం బొనరుతు స్వేదండచర్తాంబరా ! 96 

శే, సాటి యెవ్వరు నీకు నిశాటభూష!, శైటభా రాతిహాటకగర్భవంద్య! 

ఘునజటాజూట వాటి కాఘటెత వికట, గగనగంగ్యాస్సవంతిక! కరటివైరి ! 97 

శ. నీయందు జగము లుండుం, బాయక యాజగములందుం బాయక నీ వుం 

దీయనువు చెలియ నజునకుం దోయజ నే శ్రునకు వైనం దోందదు శర్వా! 99 

జ్య ‘nl చ | శ్ t 
ము, జయ సర్వేశ్వర సర్వలోక జనకా: శంక! | 

జయ కామాంతక! కామితార ఫలదా! చతుళ్ళ)వికుండలా 

జ్య yet ర క్ | భా! జయ సంవూర్ణ కృపాగుణై కవసతీ! 3 లేంద్రజావల్ల భా 

జయ దకూధ్వరమర్హ నా! జయ గిరీశా! యాళ! రత్నింపవే. , 99 

ఊఉ. కొండకిరాతుం డంచుం గయికోక యసంగతభఖాషణంబు లు 
బ్ర ఇస 

ద్దండత నాడితిక గర ముద్మగ్య త నొంచితి ముష్టిఘట్టనం 

గాండివచా వదండమునC రను "మోదితి నమూళి భోగభ్య 

త్కు_0డల! పెక్కు చందముల ప్రోహము చేసితి నేమి సేయుదున్. 100 

ఇ 
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వ. అని. మణీయు మణీియు సాంహ్ట్రాంగ ప్ర ణామంబు లాచరించి నిలిచిన పాండవను ధ్య 

ముం జూచి ది ఖండపరశుండు | ae బాశుపశ వ తనిహ్థాగరిష్టతకు భుజా 

కార్యంబునకు సంకసీల్లి తి సవరం బేదియొ వేండు మనుటయు. 101 

"తే. అభవ! యీ నాకు నీష్సితం బగువరంబు, దయం సాదించి రత్షీంవందలం చి లేని 

శాద మె ఘోరమె లోకరతు యొన,ు పాశువపకేసంజ మగుదివ్య బాణ మిము. 
©) a= యెలా జా Sa క్ర 

వ. అనినం బ్రీ,శ చేతన్కు-ం డై శంభుండు శాంభవీహృదయానురాగ ౦బునను బ్రమథపరి 

వారనమ తంబునను మందస్మి తంబు కందళింవం గరుణాకటాతవీత ణంబున న ప్పాం 

డుకుమారుం జూచి త్రిపురచై లేయసు :దరీవద నారవింద వాసరావసానసం ధ్యాసను 

యసమారంభంబును గరటిదనుజకుంభకూఓకూట పాకల జ్వరస్తోమంబును జలధ రజల 

(హా? స బును న నుర ప తేన వ భరవ్ర్మూనాకరిరాన మారం తను ంభకాసురపృద్యోతన వ, భామండలంబును శా 

ర్లూలదానవారణ్యహవ్య వాహంబును నగునమ్హ హానీయది వ్యా స్త్రంబు ససంప్రయో 

గంబు సోవసంవారంబు సకీలకంబు సరవాస్యంబుగా నుపదేళించె నపుడు నేవాసమా 

వన్ను లగుకిన్న రకింపురుష గరుడగంధర్వ విద్యాధరులు తమతమదివ్యాయుధంబు 

లిచ్చిరి పార్వతీదేవి యతయబాణతూణీరంబు లొనె దండధరుండు దండంబును 

నుగ చె గ న జ్ బాశ పాణి పాశంబును నింద్రుండు వజ్శంబును సమర్పించి ట్టు వరృప్కదానంబు నః 

యీాశానుండు సవరివారుండు సాంబుంతు చె యంతర్థానంబు చనె ననంతరంబ, 

"లే. పరమసంతోషమును బొంది బలవిరోధి, పుత్రుం గౌంగిటం జేరి యాపోనికూరి 
శ్ - 

పృఫల్ల, Pre సృమునం బొడమ. 10%. 

వ. ఇ ట్రనియి. 105 

డ్. భ్రాగ్యముగా బె యమమ పన్నగ కంకణుచేం లవ కతా 

యోగ్యత చేసీ విశ్వభువనోవకృతి ప్రతిపాదన క్షసౌ 

భాగ్యథురంధరం బయినపాశువ తా? ఛత్రము గాంచి తింక వె 

రాగ్యము పుట్టు గాక కురు రాజువయి న్ని జరాజ్యలక్షీ కీన్. 106 

వ. నీవు గారాయణసఖుండ వై నయాదిమునిశ్వరుండవు. నరనారాయణుల వలన. ద్రివిప్త 

వంబునకు. బెహ్క_తోయములు రాశీసబాధలు శాంతిం బొంచె. నిప్వుడు హిరణ్య 

పురనివానులు నివాతకవచకాలశేయాదు లగు.బై తేయులు రాజ్యలుబ్బులె నాకంబున 
కనేక ప్రకారంబుల నువ ద వం బాపాదించుచున్నవారు. వారిం బరిమార్చ నమరా 

వతీపురంబునః గొన్ని దినంమలు ద్రతోవవాస ప్ర యాస ఖేదం బవనయిం చి మధ్యమ 

లోకంబునకుం రమణ నే తెంచునది. మాతలిసారథికం బగురథంబు పుతెంచెద 
నిచ్చోటన యుండునది యని తత్కాలసన్నిహితుం డై నరో*మహార్తు డను మునిం 
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జూచి నీవు చై పశకవనంబునకుం బోయి పాండవుల కర్గునుకుశలవా ర్హయుః బౌశు 

పతా స్త్రలాభంబును స్వర్ణ గ మనంబుం జెప్ప మని పల్కి యిం ద్రుండు నలా 

కరి గె. 107 

ఆ. వృిశ్ళమించె నొక్కవృతంబు కీ నీడ, నర్గునుండు మణిళిలాంతరమున 

ఖండవరశుబాహుుదండనిపష్పీడన, ముష్టిఘాత భేద మోక్ష మునకు 108 

5 | ఎద లయిన వ అద్య శా. వొళిం- సోవాళి సంఘటిం చిన, క్రియ Saw న్మవో 

కాళం బైననభోవిఫాగమున వీ(కం గానె బికెండయా 

ప్రా లేయాహితసం ప్రదీ_ప్రకిరగ్శావ, [ డదరో[_వల 

జాలాజాలజటాలజాంగలకటీ వాచాలకోయప్టి యై. 109 

వ. అవ్వడు మధ్యాహ్న కాలపూజకు నాయితం బె. 110 

నీ PF yn అదం రు నుం వనన రారని హాంబున నఘమర్హ ఇస్నాన మాచరించి 

కసటువోం చెలినీటం గడిగి యాటార్చిన సలిలకాహెయవల్క్బు_లము గట్టి 

- యూపాదను సకం బఖులాంగకంబులC గమ్మనిభసితంబు గలయ నలంది 

వెడందముత్యములతో చెడ వెట్టి గుచ్చిన మం చిరుద్రాతదామములు దాల్చి 

తే, పులికళా సంబుగ చె పెంబూసన్కి- "“మెజయం, బం చశుద్ధులు గావించి పొండునుతుండు 
ధక 

పోడకోవచారంబులు సొగిదిం దీళ్చి, నీలగభునకు మధ్యాహ్న కాలవేళ. 1 

వ. ఇట్టు శివలింగార్చనంబు దీర్చి కంద మూలఫలోవహారంబులు సమర్పించి తత్స)సా 

దంబున౬ దానును డేవాయా శ్ర నడక్సి విశ్రాంతుం డై యున్నసమయంబున ధవళ 

వాయనవ్యాన కమలం బూస్చినరథంబు గొని వచ్చి మాతలి తనకుంచొడసూప్న నబ 

హుమానంబుగా నాదరించి ప్రరందరాదేళంబున నద్దివ్యస్యందనం బెక్ యాకాథ 

మార్హంబునం జనునవ్వుడు, 112 

సీ ఇది మేఘమండలం బివి విమానంబులు యతవి ద్యాధరో పాశ్రయంబు 

లిది యాహవస్క_ంధ మచి తారకావీథి యల్ల లెల్లని రేఖ య్య్రగంగ 

యల చె శింశుమారా కారవారిమూ ర్తి వీండె భెస్వంతుండు వాండె ధ్రువుండు 

పీరి స పరులు వారె యళ్విన్యాదు లిరువాడ జేజేరు లిందుభార్య 
ద 2 

శే, లల్ల వాడే సుభాకరుం డవెగృవాంబు, లిల్వలాఖ్యంబు లగుచుక్కు. లివె కెలంకుల 

ననుచు మాతలి చూపంగ నర్జునుండు, కౌతుకం బంది గగనమార్డంబునందు. 118 

శా. జంభాొరాతితనూజామో(దం బొలిచెక్. సావి, త్రివర్భంబున 

నృంభిన్నో దరశాత కుంభనలినీ నాలీకసం వాసన 

2 



104 హూరవిలాస ము, 

సంభారంబులు సోడు ముట్ట సవిధస్వర్లో కళల్లోలినీ 

. గంఖీరాంబుత రంగసం, భ్రమములం గల్యాణవాతూలముల్ . 114, 

శే, అర్హునునిమోందం బొలిఇెం బభ్యంతరమున, న Uy గంగానదీతరం గానిలంబు 
జ్ర 

నందనో ద్యానవీథికానవలతాంత, సారభానురవారినీలహారమగుచు,. 115 

వ. ఇవ్విధంబున మాతలిసారథికం 'బై నయారథంబుమో(ద నత త్రమండలం బౌజసీ 

కొనుచుం జని యర్జునుం డమరావతిం టి, వేశించి దివ్యాంగ నాపాంగ భంగీనమాలిం 

గితసౌభాగ్యుండై రాజమార్హంబునం జని దివ్యమందిరంబు (బి, వేళించి సుధ రాఖి 

| గొలువున్న మేం ద్రునర్థాసనంబున నుండె. 

తే, వీ వట్టుగ మంటదొరవిపినవీ థి, దివ్య సౌధంబునందు. బ్రతిష్టంజేనీ 

గారవించె జయంతకుమారుకం టెం బాండురాజతనూజు నాఖండలుండు. 117 

వ. ఆనికాసమయంబున, 118 

వీ వదునాలంజాతుల త్రిదశాంగనలయందుం బేరుంబెంపును గలనీరజాక్నీ 
౧ 

నీరజ నాభుని యూరు క*ండంబున నుద్భృవం బందినయుజ్జ ్వలాంగి 

యంభోనిభానంబు నాపోశనము గొన్న కలశసంభవు( గన్న కంబుకం ఠి 

వనుధయందు? బురూరవళ్ళ్చ కవ ర్తికి: ద్రైణవల్ణ భ మొన పద్మనయన 

తే. కట్టి తొడి పూసి ౩ నేసి కౌతుకమువ గొన దిగ నీలిపుట్టంబు ముసుంగు వెట్టి 

గాజు లెనం ద్రోసీ చప్పుడుగాక యుండ, వచ్చె నూర్వళి యిర్దునావాసమునకు, 119 

చ. విమలసుధాంశు కాంతమణే వేదికపై నవవాంసతూలక 

ల్పమునం నుఖప్రను ప్రిపరి పాకము నొంది విశాలన్నే తృవ 

ద్భములు 'మొగిడ్చి శేషఫణి-పెం బవళిం చినయంముజాతు భా 

వమునం గరంబుః బొల్పమరువానిం గనుంగొనె ని-తి పార్థునిన్ : 120 

లే. మేల్కొలిపి యిందుబించాన్య మెల్ల మెల్ల, ట్రచుదని ద్రావరాథీశుం చాండుతనయుం |: 
బగడములంబోలుకన పాణివల్ల వముల, నతనిమృదు పొదవంశేరువాంబు లాత్తె. 12] # 

వ. మేల్క్యని యిర్దునుండు నిర్జరలోకలలామం బ్రైనయబ్బామినీరళ్న ౦బుం గనుంగొని 

పాన్పు డిగ్గి యభివాదనంబు సేసీ వినయవినమితో త్రమాంగుండె యిటనియె. 122 అవి మొల యం 

"బే. ఈనడికి చేయి నొంటి మై యింతదూర, మేమికార్యంబు మది గోరి యేగుచెంచి 

"లేను రమ్మన్న రాన ఫూ క్రైందువదన, వెవ్వుమా పాన్పు మాంద విచ్చేసియుండు.128ి 

డ్, ఆడంగంబోవుతీర్థ మెదుక నవిధంబున నెలియేకు శే 
ర య 

పాడియ చంద్ర శేఖరు నుపా స్తీ యొనర్చి యుపాయనంబుతో, 



శే, 

వ, 

జూడయగవచుఇవాండ నయి చూచుచు నుండ నీవ వచితో ఏ వ 
చేడియ యెట్టిపుణ్యములు శే చేసీనవాండనొ ప్రాగ్భువంబునన్ . 

. మళ్తారాతివిదారణుండు జనస న్థాన్యుండు గ శాంఛువం 

శో త్తంసంబు పురూరవుండు వ్ర చలద్యోగుండు మా తాతగా 

రత్తోయాకర మేఖలావతికి నిల్లా లైతిగా కావునక్ 

ముత్తో వీ విది లెస్స మన్ననిపయిక మోవహాంబు వాటింవంగన్ , 125 

ఆదినారాయణునియూరు వంబుజాతీ!, భువనవిఖ్యాత "మెననీపుట్టి నిల్లు 
పావనుండ నైతి నీ పొదవద్య ములకు, వందనము జేసి వరభ క్టివైభవమున. 126 

అని పెక్కుప కారంబుల నిర్వికారుండై పాొండుకుమారుండు స్రీయంబు చెప్పిన 

నప్వువ్వుంబోండి కప్పలు. లొవ్వలయ్యును నీరుడప్పికి నేయునుం బోలి యప్పటి 
కష్రియంబులై యుండె నిచ్చావిఘూకంబు నొందియు నమ్మచ్చెకంటి చేతోభవవికా 

రంబు వారింపం జాలక ధనంజయున కి ట్లనియె. 127 

* ఏల యెన్నో తరంబుల నీడ బడ్డ, పెద్దవావులు శోధించి గుద్దలింప 

వారకాంతాజనములకు వావి స్లచె, హ్ మర్గున మొగ మోట లేనిమాట. 126 

వాసవునిండు(గొల్బునకు వచ్చినయప్వుడు కత్సమఎచితొ 

రసన "మెక్కి_యున్న నిను నంగ జసన్నిభుం జూచి పుష్ప బా 

ణాసనుపుప్ప బాణనివవహామ్లులకుం గు6కీ మొతి నిట్టినా 

యాస నిఠాకరింవం దగవా మగవా:డవు కావ యర్జునా | 129 

*,కుమద మెసలారం బాంచాలరాజసుతకు 

వలచి బేసితివో సక్యవాక్ప)తిజ్ఞ 

యన్య కాంతల 'బెసంోవ ననుచు నీవు 

భామలకు? జేయుసత్యంబు పాడిగాదు. (aan Cis = 

. నామోహము చావేదుక్క, నామానము నాప్రియంబు నాతగ లము నా 

చ్రేమమ్లును నా తెగువయు, కౌమము బొందంగ నూరక యె Ws lal 

చ తకులికథ ర్యళార్యమహిమాద్భుతసావాను శై "లై మవోాగ, తె 

ప్రశతనిశాతనిషృృ పకృ పాణవిదారిత చేసు శై లె క 

శతి బడి వత్తు రైదుపది చేయక నాకయి యిట్టినన్ను సి 

వితరులం బో లెం ౫ కొనక మయేుంవెద వక్క_ట పాండునందనా ! 192 

వేసాలం బోకు రమ, ఫూ నెజ్జకుం బ్రొద్దువోయెం బులియుట చాలుక్ 

వానవనందన కునుమశ, రానన కేళలీకలావిపాోరంబులకున్ . 103 

అని పల్కి యంత నిలువక బ్రృవాచర్యవ తదీకావరాయణుండవె నీ వనుచు సారా 

యణోరు మ. జరభబిం చన న యయ్యచ్చరశళేను 'లేమొలకనవ్వు లపాంగంబునం 



106. హరవిలాసము 

దొంగలింవః గంకణయుణరుణ తార్యం బు తోరంబుగాం ెంగేలికేళలీకమలంబునం 

బరాగ రేణు త్ర స శేణువిసరంబుల తోడడం గాడి మక రందబిందు ధారాస్యంద౦బు చిందం 

బురందరన౭దనుని వ్రేనె వ్రేసీన నత్యంత ధీరో దాత్తుండు గావున బిత్తభవస మోహ 

నా స్త్రవిదారణబునకుం దార యగున వ్వేటున కంతరంబున మిసీమింతుండునుం గాక 

యేపాకంబునకు రాక రాకాచం ద్ర బింబంబువోని నెమోము వాంచి నిర్వికారుండై 

యూరకుండె నివ్విధంబున ,నయ్య్యూర్వసీయువసీమాలం బెనంగి యక్కిరీటి చిక్కని 

మనంబువక్కు. గానక కానక కానసీన వెన్నెలయుంబో లె. దనకన్నులవలపు మిన్నక 

పొలివోయినం జిన్నవోయి నిట్టూర్పులు నిగిడించుచు మనోరథవిఘాత ప భవం బైన 

కోపంబు నైరింపక నరు నుద్దేశించి నపుంసకుండవుంబోలె నాన గొన్నాండ వేండు 

కాలంబు నపుంసకుండవు నమ్మని శపించి దిగ్గన లేచి మొగంబు గంటువెట్లుకొని యిం 

టికిం బోయె. యుధిష్టిరానుజాందును వనిష్టజననివలన గతకీ ర్థితావన్నుండై యయ్య 

రిష్టంబునకు సంతావంబు నొందక యిది విధివశంబుగాం దలంచుచుండె నవ్వుడు 

గగనంబు శే వంబడి య_స్తమండలుండై హిమగభ స్తీ విరవా వేదనాదూయమాన 

మానసయగు మైత్రావరుణ జనయిత్రి ఖన్న వదనంబునుంబోలె వెలవెల బాజ విభా 

వరీసమయంబునం ద్రిభౌగావశేషం బగుటయు. 184 

సీ, పారిజాతకల తావల్లవంబులు మేసీ కొసరి నుద్యానపుంసో_కిలములు 
గంథరా క్రై చేయకన కుం టిక మ్రోయ వేల్చుటేనిక యుషర్విధికి వెడలె 

పల. పు బల్హాక్చె నవ్చర స్ట్ర్ర)లనీలాలకముల 

నర్ పొవనాశృమవనా౦తరమున నామ్నా యఘోేష మభ్యధథికమయెం 

తే, బాలవత్సంబుకైం గూర్తి , బచ్చడిలుచుం గామధుగ్గవివచ్చుహుం కార మెచ్చె 

శుక్రుగడియారమున మించె శంఖరవము, విబుధలోకంబునంద బలివేగుంబోక. 1505 

తే. మర్త బ్రలోకంబువారి పృ మాణసంఖ్యల బొండునూనుండు గడపెను వ్యజ్మియింట 

సగము నిద్రయును సగము జాగరమును, నావిఫావరివేగుంబో “కాజు నెలలు. 186 

సీ మాటుగా వై చినమాంజిప్ట తేర యొ్తి పంజుమంచము డిగ్లై మంజుఘోష 
మొకరిమళ్లైల మోక ముద్దుచూపంగ రంభ కనకంపుగోదుగు పాగారు దొడి” 

నొకట వేనలి మడ్చి యొక్కశేల ఘృతాచి గాజు జెక్కలకల్పు గడియపువ్చె. 

నలసభావముతోడ నలవోక ప్ర మ్లోచ నిల్వుటద్దంబులో నీడ చూచె 
శే, వారిణి గీలించె నలినపట్టాంశుకంబు 

మేనక ధరించ బాలిండ్లమి(ద అవిక 

యవ్పరస్తీ ఎని శేతనాభ్యంతరములం 

గొక్కు-రోకో యటంచును గోట్లగూనె, 187 



| 

స _వమాశ్యాసము, 107 

ను. అమరావత్యమృ తాశను ల్ప్రథమసం ధ్యా వేళ వాల్ల న్నులం 

గమలాప్తుం గని యాచరించిరి నమస్కాారంబు శ్కిందైనను 

ధ్యమలోకంబున దీవ్యదంశువుల నీహోర (పతానంబు భం 

గమునొందించుచు మిన్ను. బ్రా నుదయగ్రావప్ర, దేశంబునన్, 188 

వీ వరమర్షి పావన పాణి వల్ల వములు ఫాలఫారముల పెం బవ్వళింవం 

స పెం చిన బొలకోకద్వయం బలంతియానరెండకు నల్టు సావ 

గగనకల్లోలినీకనకవద్మ ములపైం దుమైద లెగసీ జుం జాము రనంగ 

నాకవిద్యాధరీనాట్య శాలలయందుం దూర్యత్రయంబులు దురంగలించ6 

తే, బ్రచుద దిక్కా-౦త శింగేల బట్టియాడు 

కొ శ్రగురివెందపూసలగు త్తివోలె 

డివనకామిని ముఖలక్షీ "తెలివి నొంద 

బూర్వదిశయందు. గరకరం బ్రొద్దువొడివె. 189 

వ. ఆయ్యవసరంబున. 10 

ఖా, కాల్యాచారము లాచరించి కడంకం గారవ్య*శార్టూలు. జా 

బ్ో క కల్యస్యర్టితవస్త భూవణవిశేషస్కూ రర రియె విన్ఫుర 

నాల్యా'లేవ వను6డై చోవిచిత బలశుంభద్భవ్యవివ్యా స్త్ర నసా 

ఫల్య ప్రాఢక పోనిరూఢవిళవథ్రాజిన్టుండై యున్న తిస్, 141 

క్ర బలవదరినికరనిర్భర, బలసాదనబాహుదర్చ బంధుర లీలా 

విలసనత యొసంగ వచ్చెను, బలసూదను సభకు భ క్రిభావం బలరన్. 142 

వ, వచ్చి సాష్టాంగం బెజింగినఫల్దును నఫల్లున వాత్సల్య హేలాసముత్వేకంబున గూఢ 

గూహనసంభావితుం జేసి జంభ్ భేది యతని నాతీ ల యనం కాలూ నుపనిష్టుం 

గావించి యిట్లనియె. 143 

కీ చావాబలాటోవపరిపొటి మెప్పించి పడసీతి వీశానుపాశుపకము 

సంగ్రహిం దితివి శస్తృమ్యు లిమ్మడిగా 6 బురవై రికరుణ నిర్ణగులవలన 

నధికరించితి వస స దా వార్యకంబునం ఉహు. లగుదివ్యసాధ నములు 

కొఅంత లేకుండ. గెకొంటి కుంభజాచేత నె జంబుగాం జాపనెపుణంబు 

లే. వరశుపట్టిసముద్దర ప్రాసముసల, ఖడ్డము ఖచిత్రచం క రృమ్మక్రమనిరూఢిం 

రము మేదిని సాటి సీ కరయం ౫ల, శాక్యముని నుగ (గృథుజవీచి సవ్యసాచి, 144 

| శా. ఏరీ నిన్నెదిరింవంగా జగమున సిషిరు ల్ప్ర) తా పోద్ధతిం 

ఛారంధర్యమునం బ,ఖావమహిమం ఛై ర్యంబునం జాపలీ 

లారంభం బున సాహాసేక్యమున బాహాశ క్రి దివ్యాయుంధో 

దార ప్రౌథిను చేవజైత్యనరగంధ ర్వాదిసంభుంబులన్. 145 



108 హరవిలాసను 

క. నీ వని నేయ బలాఢ్యుండ, వీవిశ్వంబునను నీకు నెదు అవ్వరు లే 

రావంత మైన వదలక్కు మేవలనను టేవవి ప (వ పిత కార్యంబుల్ . rr; 

క, వపున భుజగరోరన్న తి, ప్రాపున దీపింవ నిట నల ౦ 

బోపార్థ! Sede నాపని చినవంపుపంపున న్మార్యసీ ఢీ. 147 

చ, త ల్ని వాత కవచాఖ్యులు వీరులు ఘోరదానవు 

ల్లలనిధిగొంది నుండుదు రసాధ్యులు నిర్జరసిద్ధసాధ్యకుం 

డలినరకిన్న రద్యుచరనాయకకోటిక మూండుకోట్టవా 

రలవలనం గలంగెడు నిరంతరబాధల ముజ్జగంబులున్, 148 

చ. మణియును నెందటేని నసమానబలు ల్ఫురలోకకంటకు 
లజచుగ బాధ వేనెదరు దెత్యు అవధ్యులు నిర్ణరాళి కే 
డై చిజయంగ వీరభవదీయశ రార్చుల సాలు సేసి యం 

దఆ నుణుమాడి యంతయు హీతం బొనరింపుము మాకు నర్దునా, 149 

వం. అని సునాసీరుండు సమారాధనంబున, 150 

క, తనతొ డినభూహణంబులు, తనదుకిరీటము న భేద్యత రకవచంబుం 

దనసుతున కొసన గాండివ, ధనువున నగజయము గుణము దా౭చి కడంకక్, 151 

క, హయము లనూరునవర్హ ము, లయముతకంబు వహించ నూరు డై మాతలియు 

నియమింప దనరునరదము, నయదము నెక్కంగం బనిచి హర్ష ౦ 'బెసంగకా 162 
నే. అనురలోకంబు నిర్టి 0వ ననువం బొంగి 

నంగరో త్భాహ మేదలోన సందడింవ 

నడరు పెంపున నరుగునయ్యర్గు నునకు 

నిర్టరులు హర్ష మున నిట్లనిరి కడంగి, 158 
ఈరథం చెక్కి. మున్ని౦ంద్రు దుండు నిర్జించె శుంభన న్మృవోబైత్యు జంభదెక్యు 
సీశ తాంగమున బర్జి ర్భుఫేద్రు' డు ie నాబేని _స్తందు ద్రు వృత్రానుశేంద్రు 
సనీయరదంబున చెగిచ గో శవిభేది చోవంథ ఘునమ ప బయుని బలుని 
నీలేరం గాదె మాయింవె 'వశ్రాముండు, పాకచైకేయు నిర్భయస సహాయు 

తే. సీమహాస్యందనంబున నేపు మాపె 
నముచిముఖదానవ శే ణి నమరివిభుండు 
నీవు మొతం డ్రియట్లన నికులదనుజ 
వతుల నోరుగ్గము దీని చేం బాండవేయ. 154 

వ. అని పల్కి దేవసంబంధం బైనచేవద త్తం బనుశంఖం బిచ్చినం బుచ్చుకొని యర్జునుండు 
మాళలియుందానును దద ద ఛాథిరోపాణంబు చేసీ నివాతకపచపధార్రం బతిరభ్స బున 
నరుగువాండు ముందట "స౦మకరకరకతోరమ్తూశ్థారవారిఛా రాలవా సారపూర్యమాణ 



స్త మాశార్టిసము. 109 

రోదసీనిరంతరా కాలసం పాది తోడు భ మంబును నమలడిండీరవిండఖండమండి తా 
ఖండ పొండుర్యధుర్యరో చిరనిశసాం ద, దచం చ్చి కాక్రాంకదేశదిశాభాగంబును వితత 

విద్రుమలతా నికుంజపుంజసమ ఖిరం జిత వ్ర పేశనిర్డ సంత తాదిష్ట్ర చరమసం ధ్యా 
విశేష రాగంబును గమఠర్యుషకుళీరతిమిల్మీంగలాదీన త త్త్వసం పాతసంభృ కాచ్ళోది 

తధ్వనినిలీననిఖిల చేత నారవంబును దటవిధూత పాత వికిరదవిరళవరాగవినిభృళ ద్వి 
శేఫఘకునుమువముంజరీ విశాలలవలీలవంగలుంగల తాలాస్యవిభవంబును బతభూభ్ళ 

దవిరత వ, చారాభిషవణ౧బును నమేయవాహిసీవధూము ఖప్ర, పస క్షభూషణంబును నగు 
మహాసమ్ముదృంబు డగ్గణి శదీయోదరంబున, 155 

చ. కనియెం బురంబు నమ్రమణి కాంచన సౌధము నత్ఫ్యుద్మగృసా 

ధనము నసాధ్యళిల్పఘన దారుణసాలము నద్భుతైకస 

జ్ఞనసముదృగ ఘట్టము విశాలత రాట్టము నుదృటారిత 

ర్రనము ననల్బగర్షనసురద్విషదుజ్జ ్వలితంబు నిముగక్ . li 
జ జ జ లానే 

మ. కని యక్క్టద్దలి శంఖ మొతుటయు నాకంపించె థ్యాత్రీతలం 

CJ ఈగ 

బనిలస్క_ంధను లేడు చిక్కు_వడియె న్యాదోనిథు ల్లించె ఘూ 

" ర్భవముంబొంచె సురేంద్రలోకములు విన్నంబోయొ బా తాళము 

ల్వినియోగంబులు దప్పె భూతచయము ల్వీళె న్లిశాభాగముల్ . 15/ 
వ. ఇట్లు యుగవిగమసమయమఫునఘ నాఘనకథోరదీర్త తరశతసహా స భైరవం బగనమ్ల 

హారవంబు కర్ణ కరాలంభబై తాంకినం గనలి దానవులు హూలముసలపరశుపట్టిస ప్రాస 

పరిఘా. ముద్దర ముసుండి దండ కోదండ కుంతకులిశ భల్ల భిండినాల శంఖ శ క్తి క ర్రరీ కఠా 

రకుఠారలవి శ్ తోమర తి త్రీకూలఖట్వాంగ చక్రచంద్ర, హాన మహాంకుశ గదాపాళ 

పాహెణ ప్రద ముఖంబు ప. మహవా(్త్రశ న్హ్రంబులు వహించి వికటగ రారవభ రంబున 

నంబరంబు పిక్క-టిల్ల నొక్క పెట్ట యమృహానగరంబు వెడలి తడీయస్యందనంబుం 

జుట్రముటి. 158 
€ (2) 

మ, సునశసా,స మహాతివర ము నొగి నరామవాడంబర 
SI మె ౧జి 

ధ్వనిసంపతఘనాఘనె "ఘనిపతద్ధారాళ భ*రామహా 

శనిపర్ష ౦బుల ద్వంద్వ మొందం బయిపె సంరం భశుంభద్ద తి 

న్వనధుత్ ఘూర్చిల బెట్టు వాసవివయి న్వర్శించె నొక్కు మడిక్. 159 

క్ల వ యం, షఫి. ల నలిచైత్యులమైం 

గీలించం చేరు బర, న్యాలమున6 బేసి సీకంకపక్రములం వడక, 160 

మ. అలుకం దానవు లొక్కయుమ్మడి త దీయస్యందనో రుద్యుతి 

స లనంబు న్ఫురసీద్దచారణమ హోళ్చర్యంబు గానించుచు 
ఖ థి 
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నృ లహతోణియు నాకసంబు డిశలుం గ-౦డవ, కాండంబులం 

గలయం గప్పి యదల్చి యార్చిరి సమాకంపింవ భూతావళుల్ 161 

కే. ఛభయభరంబున వెలవెల బాలి రపుడు 

త్రిదశసారథి ధృతి దప్పె "లేద గడువ 
(బ్రైమసీయుండిన( దాన సారథియు రథియు 

నగుచు6 బరిమార్చె నరికోటి నర్గునుండు. 169 

క. నిరరసారథి యార్డును, దుర్భయవి క మము సవుదదోవాలతయు దోః 
జ 

ఖర్జాభ రంబు సారథ, యాళ్యముః జూచి మిగుల హర్ష ముం బొం చెక్, 160 

క్స్ అనురు లుదపిశూలపహాలఫిందివ"*లంబు లడరిం చి రడంగింజె నర్దునుండు 

చెత్యులు దండించి దండశంకులశ కు లిగిడించి రుడిగించె నింద్రనుతుండు 

దై లేయు లేచి ముద్దరగదాంకుళములు పజిపించి రదలించె ఫల్లునుండు 
సురవెరు లల్క_6 దోమరకుంతగుణములు సారించి శెడలింవె సవ్యసాచి 

తే, కణయకంపర ఖేటక క్ర కచకులిశ 

చకృఖట్వాంగకుద్దాలచం ద హాస 

వవ ధల శా క్ర తాకా వైచి రవఘలించె ఆజ 

శక శిష్యుల దోణశిమ్యండు గెలిమె, 3X శే 
164 

వ, అయ్యవసరంబున, 165 

శా జంగాల ప, ప భవృప్ప ప యు కృని బిడజ్యారావగంభీరసం 

రంభభ్రామకగా దివ్య (ప్రసరదన్త వ్రాత దివ్య త్స రా 

సంఖిస్న్నంగము లై సురారితనువు వు ల్బంగ్రామరంగ ౦బునం 

గుంభద్రోణము లట్ట బిట్టు గురిసెం ఘోరంబుగా ర క్ర్షముల్. 166 

క, చేయునది లేక దనుజులు, మాయా యుద్ధంబు నేయ మది దలంచి ధృతిం 
బాయక వై చీరి విద్యా, వై యూత్యము మించ బరుషవర్షాస్త్రంబుల్ 167 

క, వడిం బొము చే లంగట్టిన, వనువున నలుగడల మునరి వార్వాహంబు 

బ్ఞడివడి పరియోదొడం-ాను, వెడవెలుపును లేక పొండ వేయునిమాందన్. 168 
మ. బలె్ధ సంసీవరంబునం నొనినదివ్య నారు తా స్త్రంబుచే 

తంటా. యె వట్రంజేనె నరు డక్షయ్య వ్ర, తావంబున 

న్సలయం గప్పిరి చారుణాళ్ళ ముల నుగ స్వాంతు'లై యేచి చె 

త్యులు పార్షుం స ఖ్ యవి తోడ్తోం ద్రుంచె నాతం దడొగిన్, ' 169 

చ, అనలసమారణాత్త క. లై నమహోాస్త్రము లేసీ దుద్దతీం 

దనుజులం కు న, 'బెరనీ నల్లడ లోక _టు విస్ఫు లింగము 

ల్ప నకనం గ్రాలం బావకగళిఖు ల్వెస ముంచ౩ె సురేంద్రనందను 
న్లనలి యతం డణంచె నవి గ్రక్కున వారిమహాశుగంబులన్, 170 



చ. 

స _ష్టమాశాషసము, 111 

తిమిరమహ్మాస్త్ర మేసి రణతీవ్రత సూపిరి చై త్వపుంగవుల్ 

క్ర అత గప్పె నలడల గాఢమవోోేద తి: జిమ చీంకటుల్ 
ల ౧ థి ఆశీ 

తెమశె దిశావివేకమును ధీరతయు న్వెస నెల్ల వారికిం 

బృమసీ నురేంద్రసారథియుం బాఆంగ వై వెం బ్ర తోద మవ్వలన్. 171 

న తమల జ సు థ్యాఖమతంబు లయ ue మజచి సమి 

దృథ్యు ధనంజయం. గానక్క తథ్యమునకు లేక యుండం దత్సారథియున్. 1/2 

. భయం బంది యర్గున యొటపోయు దని యెలుంగా తి యాహాగనంబు సేసి తొలి చే 
అరి ర య 

వానురసమరంబు లనేకంబులు చూచితిం గాని యిట్టిభ యో ద్రేక జన్యంబు లగుజన్యం 

బులు సూడ వీరు వరజనిత వీర్య దర్శి తులం గాన్రన వీరినం ప్ర హారంబు మఘోరంబు ఆవి 

వల్కిన మాతలి నూజడించియిం చుకనేపు మద్భుజావివోరంబు చూడుమనిఫల్లునుం డు, 

4 జంభధషంసివరంబునం గనినయ్మస్త్రంబు న్మహాసారముక్ 

శుంభద్వి కృమ బాహుదర్చ ములు సంశోభిల్ల నేనెం దమ 

సృంభారం బడంగక దిశ ల్విపులవై శద్యంబు నొందన్ నుర 

= 'లృం'భావింవ భయంవడంగ దితిజు ల్ఫంగ్రామరంగంబునన్ . 1/4 

మ. జవ మేపాజంగం6 సాలె చై త్యతనువు ల్బర్వంసహోపీ86 బాం 

డవగాండీవధనుక ప, కాండభవకాండ ప్ర ప న్ఫుటోచ్చండ తాం 

వ్ నో డవ పౌండిత్యవిశే షవిభ్ర మక్ళ ఆతాథంబ్మవ ఆకరటం లె 

యవనీం ద్ర ౦బులభంగి నింగి య ద్రువక్ - హోవహాోనినాదంబులన్, 175 

ఇట్టిని వాతేక వచులు నిరవశేసులై. మడసిన సం క్తందననందనుండు త్పురంబులోని 

కిం జని యంతయుం గనుంగొని మాతలి కిట్టనియె. 176 

వ కనకమ యహట్టకుట్టిమకాంత మగుచు, బప త సముతుకి వస్తువులు గల్లు 

నిహరంబునం సురత కితరమెన, పురమునం చేల నిల్నె నిర్ణరవిభుండు. క 

నావుడు నిట్లనుం (దిదశనాయకుసారథి నిర్ణ రేశ్వరుం 

డీవనరాళిలోన సృజియించెను డై త్యభయంబుచేత చే 

వావీ కుంద నివ్వుర ముద్మగ్శగ తిం దన:నూను లంత శా 

జీవభఛవుం బ్రసన్నునిగ య చేసీ మహాబలవీర్యవంతు శై. 178 

. ఇందుండంగ నిందాదిక, బృందారకవరులతోడం బెనకువ నెందున్ 

శ్రీ ౧దువడకుండం దవమున, నందిరి వర మఖులభువనవాననోత్సు కతక్ 179 

. కావునం దద్విజయార్థ ంబు7గా విజయ నిన్ను వాసవుండు వనిచె, నిమ్మహాసురులు మ 
ణి | 9 me రుద్దరుడగ ంధర్వసిద్ధసాధ్యుల కసాధ్యు లిట్టి వారల వృ కృమంబునం జంపి పెంపు 7౦ 
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ee 

eo 

చితిని భవదీయస త్ర ్ వసాహసంబులకుం గొలంది యొక్క_డి యది యని యర్హునుం ఆలి న జ 

స్తుతించి మాళలి రధం.ి గృమణేంచె, ఇట్లు నివాతకవచులం బరాభవించి భవ్య 

కేబో దుర్ని రీతుండె పాండవేయుండు మరలి వచ్చువా(శు ముందట. 180 

. వివిధవృతగుల్త వి స్టీర్ణ మైకడుం బొలంపు మిగులు నొకతపోవనంబు 
నతివిచితృశిల్ప మగుపట్టణంబును, నుజ్జ ప్టలంబు లగుచు నున్నం గాంచి, 181 

. నురసారథీ యిది యొవ్వరి, పుర మిమ్మ హనీ యఘునత పోవివినం బె 

వ్వరిది యిది నాదృష్షికి హరవార యలతినిస్త యంబు నాపాొడించెన్, 12 
టి - 

. అనవుడు నమ్మ వోత్తు నకు నాకం డిట్లనుః దొల్లి పులోమియు సోవికయు ననుననుర 

కాంత లి తపోవనంబున దివనపాన వర ౦బు లత్యుగ నియమంబునం బద గరు 

నారాధించి తత్ప్రసాదంబునం గనకమయంబై కామగమనం బై నయిప్పురంబునం 

దనునుతు లాహూవంబునం ద్రిదశులం దొడరి వధ్యులు గాకుండ వరంబు వడసి గిది 

హిరణ్యపుర మిందు. బౌలోమ కాలశేయు లనుననురు లుండుదురు. వీర లింద్రాది 
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